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سػٛثبت ٔبسٖ  ٚؤٍّٛٙشاي ٘ئٛطٖ ""Ngm,c
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چنیذٌ
ٜ

ٜ

ٜ

ٜ

ٚسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ دس ٔٛلؼيت خغشافيبيي ' 57 ،30تب ' 57 ،2225دسخ ٝع َٛخبٚسي  37 ،30' ٚتاب '37 ،2225
دسخ ٝػشض ؿٕبِي دس چٟبسٌٛؽ  1:100000ثدٛٙسد لشاس ٌشفت ٝاػت ،ايٗ ٘بحي ٝثخاؾ ؿإبَ خابٚسي چٟابسٌٛؽ
ثدٛٙسد سا دس ثش ٔيٌيشد .ؿٟش ثدٛٙسد دس ؿٕبَ ثبختشي آٖ خبي داسد .سٚػتبٞبي صيبدي دس ايٗ ٔحذٚدٚ ٜخاٛد داس٘اذ
و ٝيىي اص پشخٕؼيتتشيٗ  ٚثضسيتشيٗ آٖٞب ،سٚػتبي ثبثبأبٖ اػت و ٝدس ؿٕبَ ٘مـ ٝلشاس داسد ٘ ٚبْ ٘مـا٘ ٝياض اص آٖ
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
دس تمؼيٓ ثٙذي صٖٞٚبي ػبختبسي ايشاٖ٘ ،بحي ٝثدٛٙسد دس د ٚص ٖٚثيٙبِٛد  ٚوپ ٝداؽ خب ٔيٌياشد وا ٝثخاؾ ؿإبِي
٘بحي ٝؤ ٝحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِؼ٘ ٝمـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ ٔيثبؿذ دس ٔحذٚد ٜوپا ٝداؽ ٚالاغ ؿاذ ٜاػات .ػابص٘ذٞبي
تيشٌبٖ ،ػشچـٕ ،ٝػٍٙب٘ ،ٝآثذساص ،سػٛثبت ٘ئٛطٖ  ٚوٛاتش٘شي ػٕذٜتشيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ٚسلٔ ٝزوٛس ٔيثبؿٙذ .وٟاٗتاشيٗ
ػبص٘ذ تيشٌبٖ  ٚخٛاٖتشيٗ آٖ آة دساص اػت و ٝثيبٍ٘ش ػٗ وشتبػٞ ٝؼتٙذ .ثيـتشيٗ ضاخبٔت ٌ ٚؼاتشؽ ػابص٘ذٞبي
تيشٌبٖ دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ؿشلي ٚسل ،ٝػبص٘ذٞبي ػشچـٕ ،ٝػاٍٙب٘ ٚ ٝآثاذساص دس خابٚس ٔ ٚشواض  ٚسػاٛثبت ٘ئاٛطٖ دس
خٛٙة  ٚخٛٙة ثبختش ٚسلٔ ٝيثبؿذٓٞ ،چٙيٗ ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي تمشيجبً ثا ٝعاٛس پشاوٙاذ ٜدس تٕابْ ٚسلا ٝثا ٝعاٛس
يىٛٙاخت ث ٝچـٓ ٔيخٛس٘ذ.
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٔتؼذدي دس خٛٙة  ٚخبٚس دس ٖٚػبص٘ذٞبي تيشٌبٖ  ٚػشچـإ ٝفؼبِيات داؿاتٝا٘اذ .س٘ٚاذ ػٕأٛي
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ،خبٚسي -ثبختشي اػت ِٚي ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض چپٌاشد س٘ٚاذ ؿإبَ خابٚسي -خٙاٛة ثابختشي ٚ
ساػتٌشد س٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي اص خٛد ٘ـابٖ ٔايدٙٞاذ .دس خٙاٛة  ٚخابٚس ٚسلا 1:25000 ٝثبثبأابٖ
ٌؼّؾ ؿذت ثيـتشي داسد  ٚثيـتش اص ٘ٛع سا٘ذٌي  ٚأتذاد ِغض ٞؼتذ.
ٔحٛس چيٗ خٛسدٌيٞبي ٔٙغم ٝثيـتش خبٚسي -ثبختشي اػات  ٚػيؼاتٓ فـبسؿاي ٘يشٞٚاب ؿإبَ خابٚسي -خٙاٛة
ثبختشي اػت .دس اثش ٘يشٞٚبي فـبسؿي چيٗ خٛسدٌيٞبيي دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ ايدبد ؿذ ٜوا ٝاص ٟٔآ
تشيٗ آٖ ٔيتٛاٖ ث٘ ٝبٚديغ ثبثبأبٖ اؿبسٕٛ٘ ٜد.
الصْ ث ٝروش اػت اص ديذٌب ٜصٔيٗؿٙبػي التصبدي اص ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيشٌابٖ دس ؿإبَ ٚسلأ ٝايتاٛاٖ ثاشاي
تأٔيٗ ٔٛاد اِٚي ٝوبسخب٘ٞٝبيي ٔب٘ٙذ ػيٕبٖ  ...ٚاػتفبدٕٛ٘ ٜد .اص تؼذادي ٔؼذٖ فؼبَ ؿٗ ٔ ٚبػ ٝوا ٝدس ؿإبَ ٚسلاٝ
ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ ٔيتٛاٖ ثشاي ٔصبسف صٙؼتي ٔختّف اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
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مقذمٍ
ٞذف اص اخشاي ايٗ عشح تٟي ٝالي ٝصٔيٗؿٙبػاي وابسثشدي ثبثبأابٖ دس ٔميابع  1:25000دس ٔحاذٚد ٜؿاٟش ثدٙاٛسد
ٔيثبؿذ .ثشداؿتٞبي صحشايي عي ٔذت  80سٚص ث ٝعٛس ٔتٙبٚة  ٚاص خشداد ػبَ  87ؿشٚع  ٚتب پبيبٖ آثبٖ ٔابٕٞ ٜابٖ
ػبَ ادأ ٝداؿت ٝاػت .ثشسػيٞبي آصٔبيـٍبٞي ؿبُٔ ٔغبِؼٔ ٝمبعغ ٘بصن ،فشْٞابي آصادٔ ،بوشٚفؼايُٞابي خاب٘ٛسي
ثٛد ٜاػت ،و ٝحذٚداً ٔ 8ب ٜث ٝع َٛا٘دبٔيذ ٜاػاتٕٞ .چٙايٗ وبسٞابي دفتاشي ؿابُٔ تشػايٓ ٘مـاِ ،ٝظا٘اذ ،ػاتٖٛ
چيٝٙؿٙبػي  ٚتٟيٌ ٝضاسؽ ٘يض عي ٔ 10ب ٜا٘دبْ ٌشديذ ٜاػت.
 - 0مًقعیت جغرافیبيی
ٜ

ٜ

ٜ

ٜ

ٚسل1:25000 ٝثبثبأبٖ دس ٔٛلؼيت خغشافيبيي' 57 ،30تب ' 57 ،2225دسخا ٝعا َٛخابٚسي  37 ،30'ٚتاب '37 ،2225
دسخ ٝػشض ؿٕبِي خبي داسد .ايٗ ٘بحي ٝثخؾ ؿٕبَ خبٚسي چٟبسٌٛؽ  1:100000ثدٛٙسد سا دس ثاش ٌشفتا ٚ ٝؿاٟش
ثدٛٙسد دس ثخؾ ثبختشي آٖ لشاس داسد .سٚػتبٞبي صيبدي دس ايٗ ٔحذٚدٚ ٜخٛد داس٘ذ و ٝاص پش خٕؼيتتاشيٗ  ٚثاضسي-
تشيٗ آٖ ٔيتٛاٖ ث ٝسٚػتبي ثبثبأبٖ اؿبسٕٛ٘ ٜد و٘ ٝبْ ٘مـ٘ ٝيض اص آٖ ثشداؿت ؿذ ٜاػت .سٚػتبٞبي ديٍش ث٘ ٝابْٞابي
لّؼ ٝحٕيذ -آثچٛس -چٟبسخشٚاس -و ٜٛوٕش  ٚوالؽ آؿيبٖ ٘يض دس ٔحذٚد ٜايٗ ٚسلٔ ٝيثبؿٙذ.
ٔٙغم ٝثبثبأبٖ داساي صٔؼتبٖٞبي ػشد  ٚعٛال٘ي  ٚتبثؼتبٖٞبي ٔؼتذَ اػت ثيـاي ٝٙدٔاب دس تبثؼاتبٖ ثا 40 ٝدسخاٝ
ػب٘تيٍشاد ٘يض ٔيسػذ .وـبٚسصي ٔٙغم ٝثيـتش وـت ديٓ اػت .خبدٔ ٜبص٘ذساٖ ثٔ ٝـٟذ اص ؿاٟش ثدٙاٛسد  ٚػاپغ اص
ثبثبأبٖ (دس ؿٕبَ ٘بحئ )ٝيٌزسد ،دس تٕبْ لؼٕتٞبي ٚسل ٝساٜٞبي دػتشػي ٘ؼجتبً صيبدي ٚخٛد ٘ذاسد.
 - 0ريختضىبسی )(Geomorphology

ػبص٘ذٞبي آةدساص  ٚتيشٌبٖ ثّٙذتشيٗ ٘مبط سا ٔحذٚد ٜثب استفبػي دس حذٚد ٔ 1700تش دس ٔٙغمٔ ٝيػابص٘ذ ٟ٘ ٚـات-ٝ
ٞبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشايي ٘ئٛطٖ استفبػبت پؼتتش سا ايدبد ٔيوٙٙذ ،ػبص٘ذٞبي ػش چـٕ ٚ ٝػٍٙب٘٘ ٝيض دس ٜػابص  ٚصٚد
فشػب ثٛدٙٔ ٚ ٜبعمي ث٘ ٝؼجت پؼت سا دس ػغح ٔٙغم ٝايدبد وشدٜا٘ذ.
س٘ٚاااذ ػٕااأٛي واااٜٞٛاااب ثااا ٝتمشيجااابً خااابٚسي -ثااابختشي اػااات .دس ؿااإبَ ثااابختشي ٚسلااا ٚ ٝاص دياااذٌبٜ
صٔيٗسيختؿٙبػي )٘ (geomorphologyبٚديؼي دس ٔدبٚست سٚػاتبي ثبثبأابٖ ٚخاٛد داسد وا ٝؿابُٔ ثخاؾٞابي
تيشٌبٖ  ٚ 1تيشٌبٖ ٔ 2يثبؿذ.
 - 3زمیهضىبسی
 -0-3حًضٍ رسًثی مپٍ داغ
حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ و ٝاص ػشخغ (دس ٔٙتٟي اِي ٝؿٕبَ خبٚسي ايشاٖ صٔيٗ) تاب ٘اٛاحي ٌشٌابٖ ٌٙ ٚجاذ ٌؼاتشؽ
داسدٙٔ ،غمٝاي وٞٛؼتب٘ي اػت و ٝدس اثش آخشيٗ فبصٞبي چيٗ خٛسدٌي آِپ  ٚفشػبيؾ پيبٔاذ آٖ ،ػايٕبي فؼّاي سا
ث ٝخٛد ٌشفت ٝاػت .ايٗ حٛض ٝتٛاِي ٘ؼجتبً ضخيٕي اص سػٛثبت طٚساػيه ٔيب٘ي تاب ػٟاذ حبضاش سا وا ٝػاتجشايي دس
حذٚد ٔ 8000تش داسد دس خٛد خبي داد ٜاػت (افـبس حشة .)1970 ،پٟٙبي اياٗ ٔٙغما ٝثايٗ  30تاب  70ويّأٛتش ٚ
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ٌؼتشؽ عِٛي آٖ حذٚد  350ويّأٛتش اػات .س٘ٚاذ آٖ دس ثخاؾٞابي خابٚسي ،ؿإبَ ثابختش -خٙاٛة خابٚس  ٚدس
ثخؾٞبي ثبختشي ،ث ٝتمشيت خبٚسي -ثبختشي اػت .حشوبت تىت٘ٛيىي دس ٔٙغم ٝوپ ٝداؽ ،ثبػث تغييشات سخؼابس ٜدس
چٙذيٗ ٔشحّٔ ٝتٛاِي ؿذ ٜاػت .ايٗ حشوبت  ٓٞث ٝصٛست حشوبت وٞٛضايي  ٓٞ ٚث ٝصاٛست حشوابت خـاىي صاياي
ثٛد ٜاػت .فبصّ ٝصٔب٘ي تشيبع پؼيٗ تب وشتبػ ٝپيـيٗ دس ؿٕبَ ٔ ٚشوض اياشاٖ تٛػاظ د ٚچشخا ٝثاضسي ػابختبسي-
سػٛثي ٔـخص ؿذ ٜاػت .ؿشٚع ٞش چشخ ٝثب يه پيـشٚي ٌؼتشد ٜدسيب ٕٞشا ٜاػت و ٝدس پي يه ٚالؼ ٝواٞٛضايي ٚ
ثبالآٔذٌي ٕٞشا ٜآٖ ا٘دبْ يبفت ٝاػت .اِٚيٗ چشخ ٝدس ٘ٛسيٗ ؿشٚع ؿذ ٚ ٜتب اٚاخش ثبطٚػيٗ پيـيٗ ،ادأٔ ٝييبثذ .اياٗ
چشخ ٝدس ادأ ٝيه ثبال آٔذٌي ٘ؼجتبً عٛال٘ي دس وبس٘يٗ اػت و ٝدس ٘تيد ٝثؼت ٝؿذٖ دسيابي تتايغ وٟاٗ  ٚاتصابَ
ثّٛنٞبي ؿٕبَ ٔ ٚشوض ايشاٖ (ثخـي اص لبس ٜػيٕشيذ :ؿٍٛٙس )1990،ث ٝوٙبس ٜخٛٙثي اثش لبس ٜاٚساػيب (صفح ٝتاٛساٖ)
ايدبد ؿذ ٜاػت (ٚالؼ ٝػيٕشيٗ پيـيٗ)ٚ .خٛد ٌؼتشد ٜخبنٞبي التشيتي ،آثبس فشػبيـي  ٚوبسػت دس لبػاذ ٜػابص٘ذ
ؿٕـه يب ػبص٘ذ ٘بيجٙذ (ٌش ٜٚؿٕـه) دِيُ سٚؿٙي ثش ٚخٛد اياٗ خـاىي لاذيٕي اػات .چشخا ٝا َٚدس ٘اٛسيٗ ثاب
پيـشٚي دسيبي ؿٕـه ثب سػٛثبت آٚاسي  ٚضخيٓ ٛٔ ٚالع ٔب٘ٙذ ؿشٚع ٌـت ٚ ٝث ٝحشوبت ِٛتيٗ (ػايٕشيٗ ٔياب٘ي)
ختٓ ٔيؿٛدٚ .الؼ ٝاخيش اص ٘ظش تىٛيٗ آتي صٔيٗؿٙبػي ٔشوض  ٚؿٕبَ ايشاٖ داساي إٞيت ٚيظٜاي اػات .ثا ٝاحتٕابَ
صيبد تـىيُ تؼذادي اص حٛضٞٝبي سػٛثي خذيذ ٔب٘ٙذ حٛصٜٞابي ؿإبَ اِجاشص  ٚوپا ٝداؽ دس استجابط ثاب فشآيٙاذٞبي
وــي ٔتؼبلت ايٗ ٚالؼ ٝاػت .چشخ ٝد٘ ْٚيض ثب يه پيـشٚي ٌؼتشد ٜدسيب دس ثبطٚػيٗ پؼيٗ ؿشٚع ؿذ ٚ ٜثٚ ٝالؼاٝ
ػيٕشيٗ پؼيٗ دس آخش طٚساػيه  ٚيب ؿشٚع وشتبػ ،ٝختٓ ٔيؿاٛد (ػايذ أابٔي -ؿابيشس -ثٟاشٚصي) .اياٗ حٛضا ٝاص
٘ٛاحي ؿٕبِي ث ٝتشوٕٙؼتبٖ ؿٛسٚي  ٚاص ثخؾ خٛٙثي ث ٝخظ دسص تتيغ وٟاٗ Paleotethys collisional suture
ٔ zoneحذٚد ٔيؿٛد (ٔ ٚ )Alavi, 1995يذاٖٞبي ٌبصي ػظيٕي دس ايٗ حٛض ٝوـف ٌشديذ ٜاػت.

ػىغ ٛٔ -1ليت ٘مـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ دس تصٛيش ٔبٛٞاسٜاي ػٙدٙذ ٜاػپبت (.)Spot
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 - 4تبريخچٍ مطبلعبت قجلی
اص ٟٔٓتشيٗ وبسٞبي ا٘دبْ ؿذ ٜدس ٌؼتش ٜوپ ٝداؽ ٔيتٛاٖ ث:ٝ
 -1وتبة صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ٘ٛؿت ٝػجبع افـبس حشة دس ػبَ (.)1373
٘ -2مـ 1:250000 ٝچٟبسٌٛؽ ثدٛٙسد تٛػظ افـبسحشة ،)1355( ،ثّٛسچي ٟٔ ٚشپشت.)1359( ،ٛ
٘ -3مـ 1:100000 ٝثدٛٙسد تٛػظ خؼفشيبٖ  ٚعبٞشي.)1373( ،
ٔغبِؼبت  ٚثشسػيٞبي ديٍشي دس حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ ا٘دبْ ٌشفت ٝو ٝاص آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ اص ثشخي پبيبٖ ٘بٔٞٝب ثٝ
ؿشح صيش ٘بْ ثشد:
 سئيغ اِؼبدات ( )1366دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي چي ٝٙؿٙبػي -پتشِٛٚطي  ٚتبسيخچ ٝسػٛة
ٌزاسي ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيد( ٝطٚساػيه فٛلب٘ي تبوشتبػ ٝتحتب٘ي) دس ؿٕبَ دٞىذ ٜؿٛساة پشداخت ٝػت.
 فذايي ( )1370دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ٔحيظ سػٛثي  ٚسخؼبس ٜسػٛثي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ٚالغ دس ؿٕبَ
خبٚس ايشاٖ سا ثشسػي ٕ٘ٛد ٜاػت.
 ػجيُ ( )1375اص ٔغبِؼ ٝفؼيُٞبي ثذػت آٔذ ٜدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس خٛٙة خبٚس  ٚؿٕبَ
لٛچبٖ ػٗ ٘ئٛؤٛيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػتٕٞ ،چٙيٗ ػٗ ثبسٔيٗ -آپؼيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ
تيشٌبٖ  ٚػٗ آپؼيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝاػت ،ثشاي ػبص٘ذ ػٍٙب٘٘ ٝيض ثب تٛخ ٝث ٝػٍٛٙاسٜ
آٔ٘ٛيت ػٗ آِجيٗ صيشيٗ سا تؼييٗ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 وـبٚسص ( )1376دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ٘ٛاحي ؿٕبَ
خبٚس -ؿٕبَ ثبختش ٔمبعغ چي ٝٙؿٙبػي ٔضدٚساٖ -خبد ٜوالت -دس ٜسادوبٖ پشداخت ٝاػت.
٘ ذاف و ٟٝٙلٛچبٖ ( )1377دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس دس ٜادوبٖ -ثبس ٚدس خٛٙة ؿشق لٛچبٖ ػٗ
ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝسا ثب تٛخ ٝثٔ ٝيىشٚفؼيُٞبي يبفت ؿذٚ ٜاال٘ظيٙيٗٛٞ -تشيٛيٗ تؼييٗ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 خضايي 1378 ،دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ٔيىشٚفبػيغ ٔ ٚحيظ سػٛثي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ثبختش وپ ٝداؽ
 ٚخٛٙة ثبختش ؿيشٚاٖ -خٛٙة ثبختش ثدٛٙسد سا ٔغبِؼٕٛ٘ ٝد ٜاػت.
 ؿىشي ( )1379ثش ٔجٙبي ٔغبِؼ٘ ٝب٘ٛپال٘ىتٖٞٛبي آٞىي دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس  65وئّٛتشي
ؿٕبَ خبٚس ٔـٟذ ػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا آپؼيٗ صيشيٗ تب آِجيٗ ثباليي ػٛٙاٖ ٔيوٙذ.
 آلب داداؿي اثٟشي ( )1380ثش پبئ ٝغبِؼبتي و ٝدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ثش سٚي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس
حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ فبصُ سٚػتبٞبي ٔضدٚساٖ -ؿٛساة) ا٘دبْ داد ٜاػت ،ػٗ آپؼيٗ سا ثشاي ايٗ ػبص٘ذ
ٔـخص ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٞ بؿٕي ( )1380دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ فبصُ سٚػتبي چٙبس-ٜ
لشلش )ٜػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا آپؼيٗ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 صٙبيغ ( )1382دس ٔغبِؼبت ا٘دبْ داد ٜدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس خبٚس حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ ػٗ
ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا ٘ئٛؤٛيٗ تب آپؼيٗ فٛلب٘ي تؼييٗ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 احٕذي ( )1385ػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس خبٚس وپ ٝداؽ ثبسٔيٗ تب آپؼيٗ
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ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
٘ بدسي ( )1384دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي ػبختبسي ايبِت صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ثب تىي ٝثش
صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي ؿٕبَ لٛچبٖ پشداخت ٝاػت.
- 5ضرح چیىٍوگبري مىطقٍ
تبريخچٍ چیىٍاي مپٍ داغ 0دس وپ ٝداؽ ،پي ػ ًٙپيؾ اص طٚساػيه ،تٟٙب ،دس ؿٕبَ فش٘ٚـؼت تشثت خبْ -فشيٕابٖ
 ٚپٙدش ٜفشػبيـي آق دسثٙذ ديذٔ ٜيؿٛد .اص ايٗ س ،ٚثشسػي سٚيذادٞبي پيؾ اص طٚساػايه ٔياب٘ي تابا٘اذاصٜاي دؿاٛاس
اػت .اص ػٛي ديٍش ،فشػبيؾ طسف دس ٔشوض  ٚثبختش ٔٙغم ،ٝاعالع اص سٚيذادٞبي آؿىٛة ٔبػتشيـتيٗ ثا ٝثؼاذ سا ٘ياض
دؿٛاس ٔيٕ٘بيذ .دس وتبة صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ( ،افـبس حاشة٘ )1373 ،اٛاحي ٌشٌابٖ ،خابخشْ  ٚاػافشايٗ ثخـاي اص
لّٕشٚي وپ ٝداؽ دا٘ؼت ٝؿذ ٚ ٜدس تٛصيف  ٚتدضي ٚ ٝتحّيُ خغشافيبيي ديشي ٝٙآٖ ثٚ ٝاحاذٞبي ػا ًٙچيٙا ٝاي ،ثاٝ
ػٗ وبٔجشيٗ ث ٝثؼذ اؿبسٔ ٜيؿٛد و ٝسخؼبسٜاي ٕٞؼبٖ ثب اياشاٖ ٔشواضي  ٚاِجاشص داس٘اذٕٞ .ؼاب٘ي ػا ًٙؿاٙبختي
ٚاحذٞبي ػ ًٙچيٝٙاي تب ثذاٖخب اػت و ٝحتي ثاشاي ٚاحاذٞبي ػا ًٙچيٙاٝاي پبِئٛصٚئياه وپا ٝداؽ اص ٚاطٜٞابي
ػبص٘ذي ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .پزيشؽ ديذٌب ٜافـبس حشة ،تأيياذي ثاش ٘ظشياٌٙ ٝاذٚا٘بيي وپا ٝداؽ
اػتِٚ ،ي يبفتٞٝبي صٔيٗؿٙبػي ٌٛيبي آٖ اػت و ٝپبسٜاي اص سخؼبسٜٞبي ػٍٙي وپ ٝداؽ ،سخ ٖٕٛٙيبفت ٝدس ٘اٛاحي
ثيٙبِٛد ،خٛٙة ثدٛٙسد ،خٛٙة ٌشٌبٖٚ ،سلٞٝبي ٘بثشخبيي ٞؼتٙذ و ٝدس پيبٔذ حشوتٞبي آِپاي  ٚدس ٘تيداٌ ٝؼاّؾ
سا٘ذٌي ث ٝسٚي حبؿي ٝؿٕبِي اِجشص سا٘ذ ٜؿذٜا٘ذ .دس پٙدش ٜفشػبيـي آق دسثٙذ ،وٟٗتشيٗ ػًٞٙبي فؼيُداس ؿابُٔ
سديفي اص ؿيُ ،ػ ًٙآٞه  ٚػًٞٙبي آتـفـب٘ي -سػٛثي و ٝػضاٞٛبي آٞىاي آٖ حابٚي وٛٙد٘ٚاتٞابي ؿابخص
د٘ٚيٗ ثبال اػت .ثش سٚي ػًٞٙبي د٘ٚيٗ ،سديفي اص ٔشٔشٞبي ػفيذ سً٘ ٘ـؼت ٝو ٝث ٝثابٚس سٚتٙاش (ٛٔ )1983لؼيات
٘بثشخب ٚ ،ػٗ پشوبٔجشيٗ پؼيٗ داس٘ذ .افتخبس ٘ظاد (ٔ )1366شٔشٞابي ٌفتا ٝؿاذ ٜسا ثا ٝدِياُ داؿاتٗ ػاٍٛٙاسٜٞابي
ؿبخص ،ث ٝػٗ د٘ٚيٗ ثبال -وشثٙيفش  ٚلبثُ ليبع ثب ػبص٘ذ ٔجبسن ٔيدا٘ذ  ٚػبُٔ دٌشٌا٘ٛي سا ثا ٝػايٕشيٗ پيـايٗ
٘ؼجت ٔيدٞذ٘ .جٛي ( )1355ػًٞٙبي تشيبع آق دسثٙذ سا ٘بدٌشٌٔ ٝ٘ٛيدا٘ذ ِ ٚزا ٔشٔاشي ؿاذٖ وشثٙابتٞاب سا ثاٝ
سٚيذاد صٔيٗ ػبختي وبِذ٘ٚيٗ ٘ؼجت ٔيدٞذ .دس صٔبٖ پشٔيٗ ،دس ٘تيد ٝيه اؿاتمبق ،وپا ٝداؽ اص ٚسق اياشاٖ خاذا ٚ
ؿشايظ الصْ ثشاي خبيٍيشي پٛػتٞٝبي اليب٘ٛػي  ٚسديفٞبي طسف پالطياه ثا ٝػاٗ پاشٔيٗ ،فاشا ٓٞؿاذ ٜاػات واٝ
سخٖٕٞٛٙبي ٘بپيٛػت ٚ ٝدٌشٌ٘ٛي آٖ سا ٔيتٛاٖ دس أتذاد صٔيٗ دسص تتيغ و ،ٟٗدس خٛٙة ثبختشي  ٚخبٚسي ٔـاٟذ
ديذ .ػًٞٙبي تشيبع ٘بحي ٝآق دسثٙذ ،ث ٝدِيُ ػّٕىشد ػ ٝدٚس ٜفشػبيـي وٛتب ،ٜؿبُٔ ػ ٝچشخا ٝسػاٛثي خذاٌب٘اٝ
اػت و ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝآٖٞب ٌش ٜٚآق دسثٙذ ٘بْ داد ٜؿذ ٜاػت .ػًٞٙبي سخؼبس ٜثخؾ پبئيٙي ٔ ٚياب٘ي اياٗ ٌاش ٜٚثاب
ديٍش ٘ٛاحي ايشاٖ تفبٚت آؿىبس داسد  ٚث ٝظبٞش يبدآٚس سخؼبسٜٞبي تشيبع ٚسق تٛساٖ ٘ ٚـبٍ٘ش چيشٌي ؿاشايظ سػاٛثي
ٚيظ ٚ ٜحٛض ٝسػٛثي ٔؼتمُ  ٚخذا اص ديٍش ٘ٛاحي ايشاٖ اػت .سديفٞبي تشيبع ثبال وپ ٝداؽٕٞ ،ب٘ٙاذ ديٍاش ٘اٛاحي اص
٘ٛع ا٘جبؿتٞٝبي ؿيّي ٔ ٚبػ ٝػًٞٙبي صغبِذاس اػت و ٝثب دٌشؿيجي ثش سٚي ػًٞٙبي وٟٗتش ٘ـؼتٝا٘اذٕٞ .ب٘ٙاذي
سديفٞبي تشيبع ثبالي وپ ٝداؽ ثب سديفٞبي ٕٞضٔبٖ دس اِجشص  ٚايشاٖ ٔشوضي ٔيتٛا٘ذ ٘ـاب٘ ٝػاشا٘دبْ ٌاشفتٗ وبفات
خٛٙة وپ ٝداؽ  ٚپي٘ٛذ دٚثبس ٜوپ ٝداؽ ٚ ٚسق ايشاٖ ثبؿذ .ؿيُ ٔ ٚبػ ٝػًٞٙبي تيش ٜسً٘ ػبص٘ذ وـف سٚد ،ثا ٝػاٗ
ِيبع -ثبطٚػيٗ ،يبدآٚس ٟ٘ـتٞٝبي پيؾ خـىي ِيبع -طٚساػيه ٔياب٘ي (ػابص٘ذ ؿٕـاه) اياشاٖ ٔياب٘ي  ٚؿإبِي
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اػتِٚ .ي وـفسٚد چٙذ تفبٚت ػٕذ ٜثب ػبص٘ذ ؿٕـه داسد.
ٔذ٘ي ( ،)1977ػبص٘ذ وـفسٚد سا ٘ٛػي فّيؾ تٛسثيذيت ٔيدا٘ذ و ٝثخـي اص آٖ دس حٛضٞٝبي طسف سػاٛثي (ٌابٞي
ثيؾ اص ٔ 1000تش) ت٘ ٝـيٗ ؿذ ٜدس حبِي وا ،ٝػابص٘ذ ؿٕـاه ٔؼاشف حٛضاٞٝابي پايؾ خـاىي اػات .ثشسػاي
خغشافيبي ديشي ٝٙصٔبٖ ثبطٚػيٗ پؼيٗ -وشتبػ ٝپبيب٘ي ٌٛيبي آٖ اػت و ٝخذا اص پيـشٚي  ٚپؼاشٚيٞابي ٔحّاي ،دس
ايٗ فبصّ ٝصٔب٘ي ٔحيظ سػٛثي وپ ٝداؽ اص ٘ٛع دسيبي ثبص ثٛد ٚ ٜاص ايٗ ٍ٘بٕٞ ،ٜؼب٘ي وبفي ثب ديٍاش ٘اٛاحي اياشاٖ داسد.
ثشاي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثٕٞ ٝؼب٘ي ٟ٘ـتٞٝبي طٚساػيه ٔيب٘ي -ثباليي  ٚػًٞٙبي وشتبػ ٝاؿبس ٜواشد وا ٝثاب تغييشٞابي
٘بچيض ثب سخؼبس ٜػٍٙي  ٚصيؼتي ٔـبث ،ٝدس ثؼيبسي اص ٘مبط صفح ٝايشاٖ ٚخٛد داسد .دس آغابص پبِئٛػاٗ ٕٞا ٝحٛضا،ٝ
خـىي ثٛد ٜاػت .دس آغبص پبِئٛػٗ پؼيٗ دسيب ث ٝصٛست خذاٌب٘ ٝاص ؿٕبَ خبٚس  ٚؿٕبَ ثبختش آغبص ث ٝپيـشٚي واشدٜ
ِٚي خـىي وٓ ؿيت  ٚوٓ استفبػي دس ؿٕبَ ثدٛٙسد ٔيبٖ د ٚدسيب ٚخٛد داؿت ٝاػت (افـبس حشة .)1373 ،دس اٚاياُ
ائٛػٗ پؼيٗ ،دسيب آغبص ث ٝػمت ٘ـيٙي وشد ٚ ٜتٟٙب دس ٘ٛاحي ػاشخغ  ٚدس ٌاض تاذا ْٚدسياب اص ائٛػاٗ ثا ٝاِيٍٛػاٗ
ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت .اص اٚاػظ اِيٍٛػٗ پيـايٗ ثا ٝثؼاذ ،دسياب ثا ٝعاٛس وبٔاُ پاغ ٘ـؼات ٚ ٝفماظ دس صٔابٖ ٘ئاٛطٖ
حٛضٞٝبي ٔيبٖ وٞٛي ،ؿىُ ٌشفتٝا٘ذٌ .فتٙي اػت و ٝضخبٔت ػًٞٙبي ِيبع -اِيٍٛػاٗ وپا ٝداؽ ،حاذٚد 6000
ٔتش ثشآٚسد ٔيؿٛد  ٚثب ٚخٛد تذا ْٚظبٞشي سػٛثٍزاسئ ،غبِؼ ٝديشي ٝٙخغشافيبي وپ ٝداؽ٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ وٕٞ ٝضٔابٖ
ثب فبصٞبي وٞٛضايي  ٚصٔيٗ صايي ،ؿٛاٞذي اص پيـشٚي  ٚپؼشٚي ٔىشس دسيب ٚخٛد داسد .افـابس حاشة ثا 21 ٝثابس تاشن
دسيب اؿبس ٜداسد و ٝدس عي آٖ  ٚ ٕٝٞيب ثخـي اص وپ ٝداؽ اص آة خبسج ٔ ٚحيظٞبي خـىي  ٚيب ٔشداثي چيش ٜؿذٜا٘اذ.
ضخبٔت صيبد ػًٞٙبي سػٛثي دسيبيي ٘ ٚجٛد تىبپٛي آرسيٗ ،وپ ٝداؽ سا پاغ اص صاٌاشع ٔٙبػاتتاشيٗ حٛضا ٝثاشاي
تـىيُ  ٚتدٕغ ٞيذسٚوشثٗ ػبخت ٝاػت .وـف ٔيذاٖٞبي ػظيٓ ٞيذسٚوشثٙي دس ايٗ حٛض ،ٝدسػتي اياٗ دياذٌب ٜسا
٘ـبٖ ٔيدٞذ.
 -0-5مرتبسٍ
سبزوذ تیرگبن
ثشسػي ديشي ٝٙخغشافيبي وشتبػ ٝتٛػظ افـابس حاشة (٘ )1372ـابٍ٘ش آٖ اػات وا ٝثا ٝخاض ثخاؾ ؿإبَ ثابختشي
(پيشأٌٙ ٖٛجذ وبٚٚع) و ٝسػٛثٍزاسي دسيبيي اص طٚساػيه ث ٝوشتبػ ٝپيٛػت ٝاػت ،دس ديٍش ٘ٛاحي ثٚ ٝياظ ٜدس خابٚس
 ٚخٛٙة وپ ٝداؽ ،دس اٚاخش طٚساػيه  ٚآغبص وشتبػ ٝؿٛاٞذي اص يه خـىي صايي ٌؼتشد ٜسا ٔيتٛاٖ دياذ .ثإٞ ٝايٗ
سٟ٘ ،ٚـتٞٝبي آغبص وشتبػ ٝاص ٘ٛع آٚاسيٞبي ػشخ سٍ٘ي ث٘ ٝبْ ػبص٘ذ «ؿاٛسيد »ٝاػات وا ٝدس ٔحايظٞابي ٔشداثاي،
دؿت ػبحّي ،دِتبيي  ٚيب ٔحيظ ػجخبيي ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ .ث ٝتذسيح اص صٔبٖ ٛٞتشيٛيٗ ،سطيٓٞابي لابسٜائ -شداثاي ثاٝ
ا٘ٛاع ٔشداثي -دسيبيي تجذيُ ؿذ ٚ ٜدس صٔبٖ ثبسٔيٗ٘ ،خؼت ػىٛي وشثٙبتي وٓ طسفب  ٚپشا٘شطي  ٚدس آپتيٗ ٔحيظ ٞابي
دسيبيي ثش تٕبْ ٔٙغم ٝچيش ٜؿذ ٜو ٝؿشايظ ٔٙبػجي ثشاي ٟ٘ـت ػا ًٙآٞاه ٞابي صيؼات آٚاسي  ٚاُاُِيتاي «ػابص٘ذ
تيشٌبٖ» ثٛد ٜاػت.
خٙغ ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ثشؽ اٍِ ٛاص ػ ًٙآٞهٞبي اُاُِيتي  ٚصيؼت آٚسي  ٚاليٞٝبي خضيي آٞهٞبي ٔابس٘ئ ،ابسٖ ٚ
ؿيُ آٞىي تـىيُ ؿذ ٜاػت ،دس تٕبْ سخٖٕٞٛٙبي ايٗ ػبص٘ذ اليٞٝبيي اص ػ ًٙآٞهٞبي اسثيتِٛيٗداس ٚخاٛد داسد.
ػتجشا ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحُ ثشؽ أٍِ 778 ٛتش اػت .دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ٛػغح تٕبع ػبص٘ذ ثب ٚاحذٞبي ػاٍٙي صياشيٗ
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ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

 ٚصثشيٗ ثب تغييش سخؼبس٘ ٜبٌٟب٘ي  ٓٞ ٚؿيت ٔـخص ٔيٌشدد ٌشچ ٝػغح صيشيٗ ٕٔىٗ اػات ػاغح فشػبيـاي ٘ياض
ثبؿذ .ػتجشاي ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ ث ٝحذٚد ٔ 400تش ٔيسػذ و ٝثيـاتشيٗ سخٕٙا ٖٛاياٗ
ػبص٘ذ دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ خبٚسي  ٚدس ٔحذٚد ٜسٚػتبي ثبثبأبٖ ٓٞ ٚچٙيٗ دس خٛٙة دس حٛاِي سٚػاتبي آثچاٛس ٚخاٛد
داسدٔ .شص صيشيٗ ػبص٘ذ دس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٚ 1:100000 ٝثدٛٙسد ثب ػبص٘ذ ؿٛسيد ٓٞ ٝؿيت  ٚتذسيدي ٔ ٚشص
ثباليي آٖ ثب ػبص٘ذ ػش چـٕ٘ ٝيض  ٓٞؿيت  ٚپيٛػتٌ ٝضاسؽ ٌشديذ ٜاػت .دس ٔحذٚد٘ ٜمـا 1:25000 ٝثبثبأابٖ ٔاشص
صيشيٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ ٔـخص ٘جٛد ٚ ٜايٗ ػبص٘ذ  ٚثش سٚي ٚاحذٞبي خذيذتش (ػٍٙب٘ ٚ ٝآة دساص  )...ٚسا٘ذ ٜؿاذ ٜاػات.
دس ٔحذٚد ٜايٗ ٚسل ٝػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش اػابع ػا ًٙچيٙاٝاي  ٚصيؼات چيٙاٝاي ثا ٝد ٚثخاؾ ( )memberتمؼايٓ
ٌشديذ ٜاػت و ٝتيشٌبٖ  ٚ )Ktr1( 1تيشٌبٖ ٘ )Ktr2( 2بْ ٌزاسي ؿذ ٜاػات (ػات ٖٛچيٙاٝؿٙبػاي ػابص٘ذ ٔازوٛس دس
ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت).
دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ،ٛوال٘تشي ثب تٛخ ٝث ٝػٍٛٙاسٜٞبي يبفات ؿاذ ٜدس ٔ 378تاش ثخاؾ صياشيٗ ػاٗ آٖ سا ٘ئٛوأٛيٗ-
آپؼيٗ ٔ 400 ٚتش فٛلب٘ي ايٗ ػبص٘ذ سا آپؼيٗ ٌاضاسؽ واشد ٜاػات .دس ٘مـا 1:100000 ٝثدٙاٛسد ػاٗ ػابص٘ذ
تيشٌبٖ سا ثبسٔيٗ تب آپؼيٗ صيشيٗ ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس ادأ ٝد ٚثخؾ ػبص٘ذ تيشٌبٖ ث ٝتفىيه ؿشح دادٔ ٜيؿٛد:
ثخص تیرگبن )Ktr1( 0
ايٗ ثخؾ ؿبُٔ ػ ًٙآٞه  ٚػ ًٙآٞه ٔبػٝاي خبوؼتشي تيش ٜثب ٔيبٖ اليٞٝبي ؿيُ ٔ ٚبسٖ خبوؼتشي  ٚػًٙ
ٔبػ ٝلشٔض سً٘ ٔيثبؿذ .ػتجشا ايٗ ثخؾ حذٚد ٔ 180تش اػت .سخ ٖٕٛٙثخؾ تيشٌبٖ  1دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ خبٚسي
ٚسلٔ ٝيثبؿذ .ايٗ ثخؾ ثب ٚاحذ تحتب٘ي خٛد ػبص٘ذ ؿٛسيد ٓٞ ٝؿيت  ٚتذسيدي  ٚثب ثخؾ تيشٌبٖ ٘ 2يض ث ٝصٛست
 ٓٞؿيت  ٚپيٛػت ٝديذٔ ٜيؿٛدٔ .يىشٚفؼيُٞبي يبفت ؿذ ٜدس ايٗ ػبص٘ذ و ٝتٛػظ (اهلل ٔذدئ )1387 ،غبِؼٝ
ٌشديذ ٜاػت ػجبستٙذ اص:
Nautiloculina oolitica, Choffatella decipiensis, Trocholina alpina., Trocholina elougata.,
Valvulammina sp., Orbitolina spp., Cuneolina sp. , Pseudochoffatella sp., Nautiloculina sp.,
Amobaculites sp., Alveosta powersi, cf. Cladocropsis sp., Everticycllammina sp.,
Coptocampyldon sp., Debarina sp., Frondicularia sp., Mesoendothyra sp., Marinella sp.,
Rivularia sp., Trocholina sp., Torremiroella sp., Nodosaria sp., Rotalia sp., Lenticulina sp.,
Dictyoconus sp. , Valvulina sp., Pseudolituonella sp., Pseudocyclammina sp., Vercosella sp.,
Arabicodium sp., Cyclamminidae, Textularids, Miliolids, Lithocodium aggregatum (spp.),
Actinoporella pedicula, Salpingoporella annulata, Actinoporella sp., Acicularia sp.,
Salpingoporella sp., Clypeina sp., Boueina sp., Cylindroporella sp., Solenopora sp.,
Macroporella sp., Lithoporella sp., Heteroporella sp., Cayeuxia sp., Thaumatoporella sp.,
Acroporella sp., Terquemella sp., Lithocodium sp., Lithophyllum sp., Coral, Microgastropoda,
Lammellibranchia fragments, Echinids ,Radiolarids, Spongse spicules., Bryozoa.

ثش اػبع ايٗ ػٍٛٙاسٜٞب ٘ ٚيض ٔٛلؼيت چي ٝٙؿٙبػي ،ػٗ ايٗ ثخؾ و ٝدس ثيٗ د ٚػبص٘ذ ؿٛسيد ٚ ٝثخاؾ تيشٌابٖ 2
لشاس ٌشفت ٝاػت٘ ،ئٛؤٛيٗ تب آپؼيٗ ٔيثبؿذ.
ثخص تیرگبن )Ktr2( 0
ثخؾ تيشٌبٖ  2دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ ؿبُٔ ػ ًٙآٞهٞبي اُاُِيتي  ٚصيؼت آٚسي  ٚاليٞٝابي خضياي اص
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ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثبثبأبٖ (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

ػ ًٙآٞهٞبي ٔبس٘ئ ،بسٖ  ٚؿايُ آٞىاي اػات .دس تٕابْ سخٕٙاٖٞٛابي ػابص٘ذ الياٞٝابيي اص ػا ًٙآٞاهٞابي
اسثيتِٛيٗداس ٚخٛد داسد .ضخابٔت ايٗ ثخؾ حذٚد ٔ 220تش ٔيثبؿذ .سخٙإ ٖٛايٗ ثخؾ سا ٔيتٛاٖ ثا ٝتمشيات دس

Ktr1

Q2

ػىغ -2ثخؾ ػ ًٙآٞه ٔبػٝاي  ٚػٔ ًٙبػٞٝبي ثخؾ تيشٌبٖ 1دس خبد ٜسٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ ؿٕبَ ثبختش.

Ktr 1

Ngm

Kab

ػىغ -3لؼٕت لبػذ ٜثخؾ تيشٌبٖ  1و ٝثش سٚي ٚاحذٞبي خذيذتش (آثذساص) سا٘ذ ٜؿذ ٜاػت ،حٛاِي سٚػتبي پيغ( ٛديذ ؿٕبَ).
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سٛ اوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٚ بػيٙػبصٔبٖ صٔيٗؿ

ٚ ٓ ؿيتٞ ستٛ صٝ ث1 ٖاحذ تحتب٘ي ثخؾ تيشٌبٚ  ايٗ ثخؾ ثب.دٕٛ٘ ٜذٞاخت ٔـبٛٙس يىٛ عٝ ثٝاحي ٘مـٛ٘ ْتٕب
بيٞيفشٙ فشأيٚ بُٞفؼيٚ ٔيىش.دٛ ٔيؿٜ ديذٝػتٛ پيٚ ٓ ؿيتٞ ستٛ صٝ ثٕٝلب٘ي ػبص٘ذ ػشچـٛاحذ فٚ  ثبٚ تذسيدي
:ذ اصٙ ػجبستٜ ؿذٝ ٔغبِؼ1387، اهلل ٔذديّٝػيٚ ٝ ثٝ دس ايٗ ثخؾ وٜيبفت ؿذ
Orbitolina discoidea,Orbitolina cf. kurdica, Praeorbitolina cormyi, Orbitolina lenticularis,
Dictyoconus arabicus, Dictyoconus pachymarginalis, Cuneolina primitive, Natiloculina
oolitica, Iraqia simplex, Edomia cf.reicheli, Dictyoconus spp., Orbitolina spp.,
Psedulithouonella sp., Palorbitolina sp., Choffatella sp., Pseudochoffatella sp.,
Pseudocyclammina sp.,Cuneolina sp., Trocholina sp., Daberina sp., Lenticulina sp., Valvulina
sp., Textularids, Miliolids, Cyclamminidea, Lithocodium aggregatum, Salpingoporella sp.,
Actinoporella sp., Boueina sp., Acicularia sp., Solenopora sp., Clyndroporella sp.,
Macroporella sp., Dacycladacea, Crinoid, Microgastropoda, Lammellibranchia fragments,
Bryozoa, Sponge spicules.

ٚ دس ثيٗ دٝ ػٗ ايٗ ػبص٘ذ و،بػيٙؿٝٙلؼيت چيٛٔ  ٘يضٚ ٝسد ٔغبِؼٛٔ ٝ دس ٘بحيٜبي يبفت ؿذٜٞاسٍٛٙثش اػبع ػ
. اػت آپؼيٗ ٔيثبؿذٝ لشاس ٌشفتٕٝ ػشچـٚ 1 ٖثخؾ تيشٌب

Ktr1

Q2
.َ ديذ ؿٕب،ٖ ثبثبأبٝسد ثٛٙ ثدٜدس خبد1 ٖ ثخؾ تيشٌبٜبي ؿيّي خبوؼتشي تيشٞاحذٚ -4ػىغ
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ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثبثبأبٖ (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

Ktr2

Ksr

ػىغ -5آٞه اسثيتِٛيٗداس ثخؾ تيشٌبٖ  2و ٝثش سٚي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝسا٘ذ ٜؿذ ٜاػت ،ؿٕبَ سٚػتبي آثخٛس ،ديذ خبٚس.

Ktr2
m,c

Ng

ػىغ -6لشاسٌيشي ثخؾ تيشٌبٖ 2دس وٙبس ٟ٘ـتٞٝبي ٘ئٛطٖ ،خبٚس ثبثبأبٖ ،ديذ ؿٕبَ خبٚس.

سبزوذ سرچطمٍ ()Ksr
ثشسػي ديشي ٝٙخغشافيبي وشتبػ ٝتٛػظ افـبس حشة (٘ )1372ـابٍ٘ش آٖ اػات وا ٝحٛضا ٝدس آپتايٗ پؼايٗ ،طسفابي
ثيـتش داؿت ٚ ٝثب ٚسٚد سع «ػبص٘ذ ػشچـٕٟ٘ »ٝـت ٝؿذ ٜاػات .ثيـاتشيٗ ٌؼاتشؽ ػابص٘ذ ػشچـإ ٝدس لؼإت
خبٚسي ٔ ٚشوض ٘مـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ ٚالغ اػت ،دس ايٗ ٔٙغم ٝػابص٘ذ ػشچـإٌ ٝؼاتشؽ  ٚػاتجشا صيابدي داسد ٚ
حذاوثش ػتجشاي آٖ ثٔ 400 ٝتش ٔيسػذٔ .شص صيشيٗ ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝثب ثخؾ تيشٌبٖ ٞ 2آ ؿايت  ٚپيٛػاتٔ ٚ ٝاشص
ثباليي آٖ ثب ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٓٞ ٝؿيت  ٚتذسيدي اػت (ػت ٖٛچيٝٙؿٙبػي ػبص٘ذ ٔزوٛس دس ػاغح ٘مـا ٝتشػايٓ ؿاذٜ
اػت) .ايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ٔدٕٛػٝاي اص ٔبسٖٞبي ػجض تيشٔ ،ٜبسٖٞبي آٞىي  ٚآٞه ٔبس٘ي وشْ تب صيت٘ٛي سً٘ ٔيثبؿذ.
ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ثشؽ اٍِ ٛاص د ٚثخؾ تـىيُ ٔيؿٛد ،ثخؾ صياشيٗ وا ٝاص ٔابسٖ خبوؼاتشي  ٚخبوؼاتشي تياشٜ
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سٛ اوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٚ بػيٙػبصٔبٖ صٔيٗؿ

ٜاي ياب ٔاذادي دياذٜ ػجض ثب فشػبيؾ ػاش ٘ياضٝؿٗ ٔبيُ ثٚ سً٘ خبوؼتشي سٝ ثٜدٛح فشػٛ دس ػغٝ وٜتـىيُ ؿذ
ُ ػتجشا ايٗ ػابص٘ذ دس ٔحا،ه اػتًٞ آٙبي ٘بصن ػٞٝ اليٚ ٜبي ؿيُ تيشٞٝة اليٚبٙلب٘ي ؿبُٔ تٛ ثخؾ ف.دٛٔيؿ
 ػاتجشا ياهٝسي ثاٚه صيؼت آًٞ آٙاي اص ػٝ اليٍِٛلب٘ي ػبص٘ذ سا دس ٔحُ ثشؽ اٛ ػغح ف. ٔتش اػت310 ٍِٛثشؽ ا
 ػاغح تٕابع ػابص٘ذ ثابٚاش دٞ ، وب٘ي وّشيت اػتٚ بِٙيٛ اسثيت،الٛبي تشثشاتٜٞاسٍٛٙ داساي ػٝٔتش ٔـخص ٔيػبصد و
ٖ داساٝص٘اٚبي سٜٞاسٍٛٙد ػٛخٚ  وال٘تشي ثش اػبعٍِٛ دس ٔحُ ثشؽ ا.ٓ ؿيت اػتٞ ٗ صثشيٚ ٍٗي صيشيٙبي ػٞاحذٚ
.ا٘ذٜدٕٛ٘ ب ػٗ ايٗ ػبص٘ذ سا آپؼيٗ ٌضاسؽٞ٘يتٛٔبي آٙ ػيذ أبٔي ثش ٔجٚ
 آپؼايٗ صياشيٗ ٌاضاسؽ،ٜبػبيي ؿذٙبي ؿٞ٘يتٛٔ آٚ بُٞفؼيٚ ٔيىشٝ ثٝخٛسد ثب تٛٙ ثد1:100000 ٝػٗ آٖ دس ٘مـ
1387 ،ػاظ اهلل ٔاذديٛ تٝتياه واٙابي ثٞيفشٙ فشأيٜ ؿاذٝبي ٔغبِؼاُٞ ثبثبأبٖ فؼي1:25000ٝ دس٘مـ، اػتٜؿذ
:ذ اصٙ ػجبستٜ ؿذٝٔغبِؼ
Foraminifer:
Iraqia simplex, Orbitolina kurdica, Praeorbitolina cormayi, Orbitolina discoidea, Nautiloculina
oolitica, Choffatella decipiens, Dictyoconus arabicus, Dictyoconus pachymarginalis,
Nautiloculina sp., Pseudocyclamina sp., Dictyoconus spp., Cuneolina sp., Orbitolina spp.,
Mesorbitolina sp., Gaudrina sp., Lenticulina sp., Valvulina sp., Textularids , Miliolids.
Nonforaminifer:
Lithocodium aggregatum, Acicularia sp., Macroporella sp., Salpingoporella sp., Solenopora
sp., Lithocodium sp., Microgastropoda, Lammellibranchia, Bryozoa, Worm tube,
Sponge spicules.

:ذ اصٙ ػجبستٝ اػت وٜ ؿذٝصي ٔغبِؼٚسٛ٘ ػظٛتيه تٙبي آصاد ثٞيفشٙفشأي
Free Foraminifers:
Planularia crepidularis, Marsonella kummi, Lenticulina munsteri, Orbitolina sp., Trocholina
sp., Spirillina sp.

:ذ اصٙ ؿذ٘ذ ػجبستٝػظ ٘شيٕب٘ي ٔغبِؼٛ تٝد وٛبي اػتشاوٕٞٝ٘ٛ٘
Ostracoda:
Cytherella ovata, Cytherella sp., Cytherelloidea sp., Asciocythere sp.,Cythereis sp., Schuleridea
sp., Eucythere sp., Paijenborchellina sp.,Veenia sp., Haplocytheridea sp., Bairdia sp.,
Cardobairdia sp., Cytheropteron sp., Perissocytheridea sp., Dolocytheridea (Puracytheridea)
sp., Dolocytheridea sp., Clithrocytheridea sp., Dictyocythere sp., Monoceratina sp., Paracypris
sp., Bythocypris sp., Centrocythere sp., Kentrodictyocythere sp., Porotocythere sp.,
Metacytheropteron sp., Caudites sp., Cytheromorpha sp., Metacypris sp., Parataxodonta sp.,
Haplocytheridea sp., Perissocytheridea sp., Paracaudites sp., Legaminocythereis sp., Krithe sp.,
Eucythere sp., Kikliocythere sp., Asciocythere sp.

:ذ اصٙ ػجبستٝ اػت وٜ ؿذٝؾ ٔغبِؼٙٔ ْشاٟػظ ثٛب تُٞفؼيٚٔبوش
Macrofossils:
Inoceramus cf. crippsi, Deshayesites cf. desheysi, Costidiscus cf. recticostatus, Parvahoplites
sp., Gryphea vescicularis, Iraniaster morgani.

.ذٙق اِزوش ػٗ آپؼيٗ سا تبئيذ ٔيٕ٘بيٛ فؼيّي فٝػٕٛٔد

12

ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثبثبأبٖ (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

Ksn
Ksr

ػىغٕ٘ -7بيي اص ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس سٚػتبي پيغ ٛخبٚس سٚػتبي ثبثبأبٖ ،ديذ ؿٕبَ خبٚس.
سبزوذ سىگبوٍ ((Ksn

ثشسػي ديشي ٝٙخغشافيبي وشتبػ ٝتٛػظ افـبس حشة (٘ )1372ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝدس آِجيٗٚ ،سٚد سع ٔذاْٚتش ثٛد ٜوٝ
حبصُ آٖ «ػبص٘ذ ؿيّي ػٍٙب٘ »ٝاػت .ثيـتشيٗ ٌؼتشؽ ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝدس لؼٕت خبٚسي ٘مـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ
اػت .ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝث٘ ٝؼجت ػبيش ػبص٘ذٞبي ٔٛخٛد دس ٚسل ٝاص ٌؼتشؽ ثؼيبس وٕتشي ثشخٛسداس اػت .ػبص٘ذ
ػشچـٕ ٝث ٝتذسيح ث ٝؿيُ  ٚؿيُ ٔبس٘ي تيش ٜسً٘ ثب ٔيبٖ اليٞٝبي آٞىي ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝتجذيُ ٔيؿٛد .ثؼّت
فشػبيؾ پزيشي صيبد ايٗ ػبص٘ذ ػٕٔٛبً حبِت دس ٜػبصي داسد  ٚثخؾٞبيي اص صٔيٗٞبي وـبٚسصي ٔٙغم ٝسا دس ثش ٔي-
ٌيشدٌ .زس ايٗ ػبص٘اذ ثب ٚاحذ صيشيٗ تذسيداي ،أب ٔشص ثباليي آٖ دس ثبختاش سٚػتابي پيغٌ ٛؼّيذٔ ٜيثابؿذ ٚ ،ػبص٘ذ

ػىغ ٕ٘ -8بيي اص تٙبٚة ٔبسٖ خبوؼتشي  ٚآٞه ٔبس٘ي وشْ سً٘ ػبص٘ذ ػشچـٕ ،ٝخٛٙة سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ ؿٕبَ ثبختش.
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سٛ اوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٚ بػيٙػبصٔبٖ صٔيٗؿ

.)سٚة خبٛٙ حٕيذ (ديذ خٝ دس آثـبس لّؼٕٝه ٔبس٘ي ػشچـٞ ٕ٘بيي اص آ-9ػىغ

س دلياك ثاشٛ عٝاٖ ػتجشاي آٖ سا ثٛ ٕ٘يتٚ اػت اص ايٗ سٝي آٖ لشاس ٌشفتٚ ثش سٝػتٛ ٘بپيٚ ٓ ؿيتٞ ستٛ صٝآةدساص ث
 ػابص٘ذ. ٔتاش اػات300 دٚ حاذٝالؼي آٖ ٕ٘ي ثبؿذ وٚ ٖ داسد ػتجشايٕٛٙ سخٝغمٙٔ  دسِٝي ػتجشايي وٚ ،دٕٛ٘ سدٚآ
ابيٞٝ داساي اليٝ ػجض اػت وٝ وٕي ٔبيُ ثٜ تب ػيبٜ سً٘ خبوؼتشي تيشٝاخت ثٛٙ ؿبُٔ ؿيُ يىٍِٛ دس ثشؽ اٍٝ٘بٙػ
احيٛ دس ثشخاي ٘ا.دٛ ٔيؿٜؿٗ ديذٚاي سٜٟٛ سً٘ لٝ ثٜدٛ دس ػغح فشػًٝ ػيّت اػت وٙ خضيي اص ػٚ ثؼيبس ٘بصن
ٚ  (صيابدconcretion )ابيٞاهٞ داساي ٌشٍٝ٘بٙ ػا.د داسدٛخاٚ  ػابص٘ذٜ دس لبػاذًٝ ٔبػٙ خضيي ػٚ بي ٘بصنٞٝالي
ٖ داساٝص٘اٚ سٜاسٍٛٙبخت ػاٙ وال٘تشي ثاب ؿا. ٔتش ٔيثبؿذ740 ٍِٛ دس ٔحُ ثشؽ اٍٝ٘بٙ٘ي اػت ػتجشا ػبص٘ذ ػٌٛ٘بٌٛ
ٜدٛ آِجايٗ ٔؼشفاي ٕ٘اٚ ٗ ػٗ ايٗ ػابص٘ذ سا آپؼايٗ پؼاي،٘يتٛٔ ػيذ أبٔي ثب فؼيُ آٚ ٗ سا آِجيٍٝ٘بٙػٗ ػبص٘ذ ػ
:ذ اصٙ ثبثبأبٖ ػجبستٝسلٚ  دسٜ ؿذٝبي ٔغبِؼُٞ فؼيٚ ٔيىش.اػت
:ُٔػظ ٘شيٕب٘ي دس ايٗ ػبص٘ذ ؿبٛ تٜ ؿذٝد ٔغبِؼٛ اػتشاوOstracoda:
Schuleridea sp., Haplocytheridea sp., Dolocytheridea (Puracytheridea) sp., Veenia sp.,
Paracaudites sp., Cythereis sp., Krithe sp., Cytherelloidea sp., Protocythere sp., Centrocythere
sp., Paracypris sp., Parataxodonta sp., Cytherella sp., Asciocythere sp.

:ذ اصٙػظ اهلل ٔذدي ػجبستٛتيه تٙيفش ثٙ فشأيٜ ؿذٝبي ٔغبِؼٕٞٝ٘ٛ٘
Foraminifer:
Trocholina infragranulata, Palorbitolina cf. lenticularis, Paleodictyoconus cuvillieri ,
Lenticulina (Saracenaria) frankei , Lenticulina (Astacolus) crepidularis, Lenticulina munsteri ,
Lenticulina quachensis quachensis, Lenticulina (Lenticulina) subguultina , Lenticulina
(Marginolinopsis) sp., Epistomina ornata , Epistomina sp., Attelina sp. , Conorboides sp. ,
Dentalina sp., Lenticulina sp. , Epistomina sp. , Quinqueloculina sp.
Nonforaminifer:
Gastropoda, Sponge spicule (Triaxon + Biaxon), Echinoid spine & Seetaeflchen

:ذ اصٙ ػجبستٝ اػت وٜ ؿذٝصي ٔغبِؼٚسٛ٘ ػظٛيفش آصاد تٙبي فشأيٕٞٝ٘ٛ٘
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ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثبثبأبٖ (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

Free Foraminifers:
Haplophragmoides sp., ?Aaptotoichus sp., Guadryina sp., Lenticulina sp., Ammodiscus sp.,
Gavelinella sp., Favusella washitensis

ثب تٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝفؼيّي ٔغبِؼ ٝؿذ ٜدس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ ،ػٗ ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝآپؼيٗ -آِجايٗ ٔاي-
ثبؿذ  ٚث ٝاحتٕبَ تب ػٔٛٙب٘يٗ ٘يض ٔيتٛا٘ذ ادأ ٝپيذا وٙذ.

Kab

Ksn
ػىغٕ٘ -10بيي اص ٔشص ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٚ ٝآثذساص ،ثبختش پيغ ،ٛديذ ث ٝؿٕبَ.

Kab
Ksn

Q1

ػىغٕ٘ -11بيي اص ٔشص ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٚ ٝآثذساص ،ثبختش پيغ ،ٛديذ ث ٝؿٕبَ خبٚس.

سبزوذ آةدراز ))Kab
ثشسػي ديشي ٝٙخغشافيبي وشتبػ ٝتٛػظ افـبس حشة (٘ )1372ـبٍ٘ش آٖ اػت وا ٝدس تاٛس٘ٚيٗ پؼايٗ ،ثخاؾ ؿإبَ
خبٚسي ثب دسيبي آصاد استجبط داؿتِٚ ،ٝي دس ثبختش  ٚخٛٙة ٔشوضي ٔٙغم ،ٝخـىي وٓ ؿيجي ٚخٛد داؿات وا ٝتحات
تأثيش فشػبيؾ ٔاليٓ لشاس داؿت ٝاػت .ؿشايظ دسيبيي صٔبٖ تٛس٘ٚيٗ ،ثب تغييشات ا٘ذن ،وٓ  ٚثيؾ تب ٔبػتشيـتيٗ ادأاٝ
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ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

يبفت ٚ ٝدس عي آٖ ػبص٘ذ «آثذساص» ٟ٘ـت ٝؿذ ٜاػتٌ .ؼتشؽ ػبص٘ذ آة دساص دس ٘مـ 1:25000 ٝثبثبأبٖ دس ٔشواض آٖ
ٔيثبؿذ .تشويت آٖ ؿبُٔ ػ ًٙآٞهٞبي ٔبس٘ي ٔ ٚبسٖ ػفيذ سً٘ اػت .ايٗ ػبص٘ذ ثيـتش ػتجش اليا ٝتاب تاٛدٜاي ثاب
ػتجشايي حذٚد ٔ 400تش اػت .اص ديذٌب ٜسيختؿٙبػي اص ػابص٘ذٞابي صياشيٗ  ٚصثاشيٗ خاٛد ثّٙاذتاش اػات (ػاتٖٛ
چيٝٙؿٙبػي ػبص٘ذ ٔزوٛس دس ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت).
ػبص٘ذ آةدساص دس ايٗ ٘بحي ،ٝثبختش سٚػتبي پيغ ٛث ٝصٛست ٞآ ؿايت ٘ ٚبپيٛػات ٝثاش سٚي ػابص٘ذ ػاٍٙب٘ ٝلاشاس داسد.
ػبص٘ذ آيتبٔيش دس ايٗ ٘بحي ٝثش٘ٚضدي ٘ذاسدٔ .شص ثباليي ػبص٘ذ ٘يض ث ٝصٛست  ٓٞؿيت ٘ ٚبپيٛػت ٝثٚ ٝػيّٟ٘ ٝـاتٞٝابي
٘ئٛطٖ پٛؿيذ ٜؿذ ٜاػت.
خٙغ ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ٛؿبُٔ ٔ 188تش ؿيُ  ٚػ ًٙآٞه ٔيثبؿذِٚ ،ي ث ٝػٛي خٙاٛة خابٚس  ٚثابختش
ػبص٘ذ ضخيٓتش ٔيؿٛد .دس ؿٕبَ خبخشْ ايٗ ػبص٘ذ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚػ ًٙآٞه واالت ثاش سٚي ػابص٘ذ ؿاٛسيد ٝدياذٜ
ٔيؿٛد.
دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ٛػغح تٕبع صيشيٗ ػبص٘ذ ػغحي ٘بٕٞؼبص اػت ِٚاي ػاغح تٕابع فٛلاب٘ي دس ٔحاُ ثاشؽ اٍِاٛ
ػغحي پيٛػت ٝاػت .ثبالتشيٗ الي ٝػ ًٙآٞه چبوي ٔشص فٛلب٘ي ايٗ ػبص٘ذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٔ .شص صياشيٗ اياٗ
ػبص٘ذ فصُ ٔـتشن ؿيُٞبي ٘مشٜاي سً٘ ثب ؿيُٞبيي ث ٝسً٘ ػجض صيت٘ٛي تيش ٜاػت.
سٚص٘ ٝداساٖ ،آٔ٘ٛيت ،ايٛٙػشأٛع  ٚخبسپٛػت اص ػٍٛٙاسٜٞبي ؿبخص ػبص٘ذ ٔايثبؿاذ .دس ثيـاتش ثاشؽٞاب تغيياشات
ػٙي ػبص٘ذ آةدساص اص تٛس٘ٚيٗ تب و٘ٛيبػيٗ اػتِٚ .ي ٌبٞي اليٞٝبي تٛس٘ٚيٗ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚيب ٌبٞي اليٞٝابي پبياب٘ي
ايٗ ػبص٘ذ ث ٝآؿىٛة ػب٘ت٘ٛيٗ ٔيسػذ .ثٙبثشايٗ ٔشص پبييٗ  ٚثبالي ايٗ ػبص٘ذ دس  ٕٝٞخب  ٓٞصٔبٖ ٕ٘ي ثبؿذ.
صٙؼتي ( )1377دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،ثب ثشسػي ٘ب٘ٛپال٘ىتٖٞٛب دس ٔمغغ تيپ آة دساص ػٗ وٙيبػيٗ پؼايٗ-
وبٔپب٘يٗ پيـيٗ سا ثيبٖ وشد ٜاػت.
وشٔي (٘ )1377يض دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ثب ثشسػي ٘ب٘ٛپال٘ىتٖٞٛب دس ثشؽ عبٞش آثبد (خبدٔ ٜـٟذ-والت) ػاٗ
ايٗ ػبص٘ذ سا وٙيبػيٗ پؼيٗ -ػب٘ت٘ٛيٗ پيـٟٙبد ٔيوٙذ.
ثضسي ٘يب  ٚوال٘تشي .ثش پبيٚ ٝخٛد سٚص٘ ٝداساٖ ػٗ ثشؽ اٍِ ٛسا تٛس٘ٚيٗ -وٙيبػيٗ ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
ٔيىشٚفؼيُٞبي ٔغبِؼ ٝؿذ ٜدس ٘مـ 1:100000 ٝثدٛٙسد ثٚ ٝػايّ ٝحؼايٙي ،ٖٛػاٗ ػأٛٙب٘يٗ -تاٛس٘ٚيٗ سا ثاشاي
ػبص٘ذ آةدساص ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
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)بػيٙ صٔيٗؿٝ ثبثبأبٖ (الي1:25000 بػي وبسثشديٙ صٔيٗؿٌٝضاسؽ ٘مـ

Kab
Ksn

 ديذ،ٛػتبي پيغٚ ثبختش س، آةدساصٚ ٍٝ٘بٙ ػ-ٕٝبي ػشچـٞ ٕ٘بيي اص ػبص٘ذ-12 ػىغ
.َؿٕب

Ngc
Ka
b

ٚ ٓ ؿيتٞ ٝٔشايي وٍٛٙطٖ وٛبي ٘ئٞٝـتٟ٘ ٚ  ٕ٘بيي اص ػبص٘ذ آثذساص-13 ػىغ
.سيٚ ديذ ؿٕبَ خب،ي آثذساص لشاس داسدٚ ثش سٝػتٛ٘بپي

ٝ ثاٝ اػت واٜ ٌشديذٝػظ اهلل ٔذدي ٔغبِؼٛ ثبثبأبٖ ت1:25000 ٝسلٚ  دس ػبص٘ذ آةدساص دسٜبي يبفت ؿذُٞفؼيٚٔيىش
:ؿشح صيش٘ذ
Foraminifers:
Marginotruncana sinuosa, Marginotruncana marianosi, Dicarinella primitive,
Helvetoglobotruncana helvetica, Heterohelix moremani, Heterohelix sp., Marginotruncana sp.,
Dorothia sp., Hedbergella sp., Wheitinella sp., Spiroplectamminella sp., Gavelinella sp.,
Lenticulina sp.,Oligosteginids (Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata, Stomiosphaerula
sp., Calcisphaerula sp.), Lamellibranchia, Ostracoda, Radiolarids & Sponge spicules

: ؿشح صيش٘ذٝ ثٝ اػت وٜ ؿذٝصي ٔغبِؼٚسٛ٘ ػظٛيفش آصاد تٙبي فشأيٕٞٝ٘ٛ٘
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ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

Free Foraminifers:
Whiteinella baltica, Whiteinella paradubia, Whiteinella aprica, Guembelitria cenomana,
Dicarinella cf.canaliculata, Macroglobigerinloides sp.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝيىشٚفؼيُٞبي يبفت ؿذ ٜػٗ ايٗ ػبص٘ذ ػٔٛٙب٘يٗ -تٛس٘ٚيٗ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
 -0-5وئًشن در مپٍ داغ
ث ٝد٘جبَ سٚيذاد صٔيٗ ػبختي پيش٘ئٗ ،ثب پؼشٚي دسيبي ائٛػٗ پؼيٗ -اِيٍٛػٗ پيـايٗ ،سػاٛة ٌازاسي دس وپا ٝداؽ
ٔحذٚد ثٔ ٝحيظٞبي لبسٜاي ٔيبٖ وٞٛي ؿذ ٚ ٜثٕٞ ٝيٗ دِيُ سديفٞابي ٘ئاٛطٖ دس اياٗ پٟٙاٟ٘ ،ٝـاتٞٝابي آٚاسي
اوؼيذي ٞؼتٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت ث ٝعٛس  ٓٞؿيت ثش سٚي ػبص٘ذ خبٍ٘يشاٖ  ٚيب دٌشؿيت ثش سٚي سديفٞبي وٟٗتاش اص
خبٍ٘يشاٖ لشاسٌشفت ٝثبؿٙذ.
دس ٘بحي ٝػشخغ  ٚدأ ٝٙؿٕبِي تبلذيغ خبٍ٘يشاٖ ،سديفٞبي ٘ئٛطٖ حذٚد ٔ 150تش ؤٍّٛٙشأ ،بػ ٝػا ٚ ًٙوٕاي
سع ٔبػٝداس ػشخ سً٘ اػت و ٝث ٝعٛس  ٓٞؿيت ثش سٚي ػابص٘ذ خابٍ٘يشاٖ لاشاس داسد .دس ٘بحيا ٝدسٌاض ،دس وٙابس ساٜ
اصّي دسٌض ثِ ٝغف آثبد ،آٚاسيٞبي ٘ئٛطٖ ثب حذٚد ٔ 900تش ػاتجشا ٌ ٚؼاتشؽ صيابد ،ؿابُٔ سع ػا ًٙدس پابييٗ ٚ
ؤٍّٛٙشا دس ثبالػت و ٝثب اليٞٝبي ػبص٘ذ خبٍ٘يشاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٕٞب ًٙٞچيٗ خٛسدٜا٘ذ .ثٙبثشايٗ وٟٗتاش اص فابص اصاّي
چيٗ خٛسدٌي دا٘ؼت ٝؿذٜا٘ذ.
دس دأٞٝٙبي خٛٙثي وٜٞٛبي ٞضاس ٔؼدذٟ٘ ،ـتٞ ٝبي آٚاسي ٘ؼجت داد ٜؿذ ٜث٘ ٝئٛطٖ ،ث ٝعاٛس دٌشؿايت ٚاحاذٞبي
ػٍٙي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ث ٝػٗ طٚساػيه  ٚوشتبػ ٝسا ٔيپٛؿب٘ذ  ٚث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝايٗ ٌش ٜٚاص ٟ٘ـتٞٝابي ٘ئاٛطٖ پاغ اص
فبص وٞٛضايي  ٚفشػبيؾ پيبٔذ آٖ تـىيُ ؿذٜا٘ذ .ثٙبثشايٗ ٔحذٚد وشدٖ ػٗ ايٗ ٌاش ٜٚثا ٝصٔابٖ پّيٛػاٗٔ ،ايتٛا٘اذ
پزيشفتٙيتش ثبؿذ .ثٛيظ ٜآٖ و ،ٝدس ديٍش ٘مبط وپ ٝداؽٟ٘ ،ـتٞٝبي پّيٛػٗ ث ٝعٛس ػٕذ ٜؿبُٔ ؤٍّٛٙش اػات وا ٝثاٝ
ٌٝ٘ٛاي دٌشؿيت ثش سٚي افكٞبي ٔختّف اليٞٝبي لذيٕيتش لشاس داسد .ثب ايٗ حبَ ،دس ؿإبَ خابٚسي دؿات ٌشٌابٖ،
ػًٞٙبي پّيٛػٗ اص ٘ٛع ػ ًٙآٞهٞبي صيؼت آٚاسي اػت و ٝثب ػبص٘ذ دسيبيي آلچٌٝيُ لبثُ ليبع اػت وا ٝثاشؽ
اٍِٛي آٖ دس تشوٕٙؼتبٖ  ٚدس ػبحُ خبٚسي دسيبي خضس لشاس داسد .دس دؿت ٌشٌبٖ ،ػبص٘ذ آلچٌٝياُ ٔ 19تاش ػاًٙ
ٔبػ ٝصسد سً٘ آٞىي ،ػ ًٙآٞه صيؼت آٚاسي ٔتخّخُ ثاب چيٙاٝثٙاذي چّيپابيي اػات وا ٝثاب دٌشؿايجي ثاش سٚي
سديفٞبي وشتبػ ٝثٚ ٝيظ ٜػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝلشاس داسدٌ ،فتٙي اػت وٕٞ ٝب٘ٙذ ديٍش ٘مبط ايشاٖ سػٛثبت پّيٛػٗ وپا ٝداؽ،
اص خّٕ ٝػبص٘ذ آلچٌٝيُ ،دس اثش فبص وٞٛضايي پّيٛػٗ پبيب٘ي چيٗ خٛسدٜا٘ذ.
حبَ ث ٝؿشح ٚاحذٞبي ػٍٙي ثب ديشي٘ ٝٙئٛطٖ دس ٔحذٚد٘ ٜمـٔ ٝيپشداصيٓ:
رسًثبت مبروی وئًشن ""Ngm

ايٗ سػٛثبت ث ٝعٛس ػٕذ ٜؿبُٔ ٔبسٖٞبي لشٔض تيش ٜثٕٞ ٝشا ٜوٕي ٌچ ٔيثبؿذ ٕٞ ٚب٘غٛسو ٝروش ؿذ ثيـاتش اص آ٘ىاٝ
ػتجشا داؿت ٝثبؿذ ،داساي ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ ِٚي ٔيتٛاٖ ٌفت ثيـتشيٗ ػتجشاي ايٗ ٚاحذ دسحاٛاِي ٌشد٘ا ٝػبؿامبٖ ٚ
سٚػتبي لّؼٝحٕيذ ٔيثبؿذ و ٝث ٝحذٚد ٔ 70تشٔيسػذٔ ،اشص صياشيٗ آٖ ثا ٝصاٛست ٘بپيٛػاتٞ ٚ ٝآ ؿايت ثاش سٚي
ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٚ ٝػٍٙب٘ ٝلشاس ٔيٌيشد ٔ ٚشص ثباليي آٖ ث ٝصٛست تذسيدي تجذيُ ثٟ٘ ٝـاتٞٝابي
ٔبسٖ ثب ٔيبٖ اليٞٝبي ؤٍّٛٙشا ٔ Ngm,cيؿٛد (ػت ٖٛچيٝٙؿٙبػي ػبص٘ذ ٔزوٛس دس ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ؿاذ ٜاػات).
اص ايٗ سػٛثبت ٕ٘ٝ٘ٛثشداسي فشأيٙيفش ٘ ٚب٘ٛفؼيُ خٟت تؼييٗ ػٗ صٛست ٌشفت ٝاػت ِٚي ٔتأػافب٘ ٝاياٗ ٟ٘ـاتٞٝاب
18
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فبلذ آثبس فؼيّي ثٛد ٜو٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜخاشٚج اص آة اياٗ سػاٛثبت دسصٔابٖ ٘ئاٛطٖ اػات  ٚتٟٙاب ثاش اػابع ٔٛلؼيات
چيٝٙؿٙبػي ػٗ ايٗ سػٛثبت ٔيٛػٗ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.

ػىغٕ٘ -14بيي اص ٟ٘ـتٞ ٝبي ٔبس٘ي ٘ئٛطٖ دس اعشاف لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ خٛٙة خبٚس.

ػىغٕ٘ -15بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي ٘ئٛطٖ دس اعشاف لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ ؿٕبَ.
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ػىغٕ٘ -16بيي اص ٟ٘ـتٞ ٝبي ٔبس٘ي ٘ئٛطٖ دسحٛاِي ٌشد٘ ٝػبؿمبٖ ،ديذ خٛٙة خبٚس.

رسًثبت مبرن ي مىگلًمراي وئًشن ""Ngm,c

ايٗ سػٛثبت ؿبُٔ ٔبسٖٞبي لشٔض حبٚي ٌچ  ٚطيپغ ثٕٞ ٝشا ٜؤٍّٛٙشا ٔيثبؿٙذ .ثخؾٞبي ؤٍّٛٙشايي حبٚي
لّٜٞٛبي سيض  ٚدسؿت  ٚثغٛسػٕذٞ ٜتشٚطٖ ثٛد ٜثغٛسيى ٝثيـتش اص ػبص٘ذٞبي لذيٕيتش ٕٞب٘ٙذ تيشٌبٖ  ٚػشچـٕٝ
تـىيُ يبفت ٝاػت.ا٘ذاص ٜلّٜٞٛب اص  3تب ٔ 4يّئتش  ٚتب حذٚد  20ػب٘تئتش ٔتغيش اػت .ثيـتش لغؼبت ٘يٌٕ ٝشد
ؿذ ،ٜوٕي صاٚيٝداس  ٚثب خٛسؿذٌي ضؼيف ٔيثبؿٙذ .ايٗ ؤٍّٛٙشا ث٘ ٝؼجت ػخت ثٛد ٜو ٝتٛػظ ػيٕب٘ي ٔبس٘ي اص
ٔبسٖٞبي ٕٞيٗ سػٛثبت ث ٝيىذيٍش ٔتصُ ٌشديذٜا٘ذ  ٚػتجشاي آٖ حذاوثش ث ٝحذٚد ٔ 15تش ٔيسػذ .ث ٝعٛس وّي
ؿيت اليٞٝبي ؤٍّٛٙشايي سػٛثبت ٘ئٛطٖ دس تٕبٔي لؼٕتٞبي ٘مـ ٝاص  15تب  22دسخٔ ٝتغيشٔي ثبؿذ .ايٗ سػٛثبت
ث ٝصٛست  ٓٞؿيت ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي ٘ئٛطٖ لشاس ٌشفت ٚ ٝتٛػظ سػٛثبت ؤٍّٛٙشاي ٘ئٛطٖ  ٚوٛاتش٘ش پٛؿيذٜ
ؿذٜا٘ذ (ػت ٖٛچيٝٙؿٙبػي ٔبسٖ  ٚؤٍّٛٙشاي ٘ئٛطٖ دس ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ؿذ ٜاػت) .اص ايٗ سػٛثبت ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي
خٟت ٔغبِؼ ٝفشأيٙيفشٞب ٘ ٚب٘ٛفؼيُٞب صٛست ٌشفت ٝاػت ِٚي ٔتأػفب٘ ٝفؼيُ ؿبخصي اص ايٗ سػٛثبت خٟت تؼييٗ
ػٗ ث ٝدػت ٘يبٔذ ٜاػت٘ .بدسي ( )1385اص ٕٞيٗ ٟ٘ـتٞٝب ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي ٕ٘ٛدِٚ ٜي ػٍٛٙاسٜاي خٟت تؼييٗ ػٗ
دليك ايٗ سػٛثبت ث ٝدػت ٘يبٚسد ٜاػت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝب٘ٛفؼيُٞبي ٔٛخٛد دس ٕٞيٗ سػٛثبت اص ٘ٛاحي ٔدبٚس اص خّٕٝ
خٙغ  ٚ Amaurolithus sp.ٚ Amaurolithus priseثش پبي ٝچي ٝٙؿٙبختي ٔٙغمٝاي ػٗ ايٗ ٚاحذ سا ٔيٛػٗ ٚ
ٔتؼّك ث ٝاؿىٛةٞبي تٛس٘ٚيٗ تب صا٘ىّيٗ ٔيدا٘ذ.
رسًثبت مىگلًمرايی وئًشن "" Ngc

ايٗ سػٛثبت ث ٝعٛس يىٛٙاخت اص ؤٍّٛٙشايي و ٝلّٜٞٛبي تـىيُ دٙٞذ ٜآٖ ثيـتش ٞتشٚطٖ ثٛد ٚ ٜاص ػبص٘ذٞبي
لذيٕيتش ٕٞب٘ٙذ تيشٌبٖ  ٚػشچـٕٙٔ ٝـب ٌشفت ،ٝتـىيُ ؿذ ٜاػت.ا٘ذاص ٜلّٜٞٛبي آٖٞب اص ٔ 5يّئتش تب30ػب٘تي-
ٔتش ٔتغيش ٔيثبؿذ .اوثش لغؼبت ٘يٌٕ ٝشد ؿذ ،ٜوٕي صاٚيٝداس  ٚثب خٛسؿذٌي ضؼيف ٔيثبؿٙذ .ايٗ ؤٍّٛٙشا ثٝ
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٘ؼجت ػخت ثٛد ٚ ٜػتجشاي آٖ حذاوثش ث ٝحذٚد ٔ 10تش ٔيسػذ .ث ٝعٛس وّي ؿيت اليٞٝبي ؤٍّٛٙشاي سػٛثبت
٘ئٛطٖ اص  10تب  15دسخٔ ٝتغيشٔي ثبؿذ .ايٗ سػٛثبت سا ٔيتٛاٖ  ٓٞاسص سػٛثبت ٔبس٘ي  ٚؤٍٛٙشايي ٘ئٛطٖ ""Ngm,c
دس ٘ظش ٌشفت.

ػىغٕ٘ -17بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشاي ٘ئٛطٖ ،ت ُ٘ٛثبثبأبٖ ،ديذ ثبختش.

ػىغٕ٘ -18بيي ٘ضديه اص لغؼبت ؤٍٛٙشايي ٘ئٛطٖ ،ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ.

 -3-5مًاتروري
1

2

al

ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ دٚس ٜؿبُٔ سػٛثبت  Q ٚ Q ،Qاػت.
 0Q1ؿبُٔ سػٛثبت آثشفتي پبدٌب٘ٝاي اػت ،ايٗ سػٛثبت تٙبٚثي اص ٔبػ ٝػ ًٙثب ؤٍّٛٙشا ثٕٞ ٝشا ٜػيّت  ٚسع
ٔيثبؿذ و ٝلغؼبت تـىيُ دٙٞذ ٜؤٍّٛٙشا اثؼبد ٔختّفي داؿت ٚ ٝاص  5تب  20ػب٘تئتش ٔتغيش اػت .ايٗ ؤٍّٛٙشا اص
21
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لغؼبت ػبص٘ذٞبي تيشٌبٖ ػشچـٕ ٚ ٝآةدساص تـىيُ ؿذ ٜو ٝػٕذتبً ٌشدؿذٌي  ٚخٛسؿذٌي ضؼيف داس٘ذ .ايٗ
سػٛثبت ػٕذتبً دس دأٞٝٙبي ثّٙذ وٞٛؼتبٖ  ٚيب دس ثخؾٞبي تپٔٝبٛٞسي لشاس داس٘ذ  ٚث٘ ٝؼجت ؿيتداس ٞؼتٙذ.
ٔيىشٚفؼيُٞبي ريُ اص سػٛثبت ٔزوٛس تٛػظ ٘ٛسٚصي ٔغبِؼ ٝؿذ ٜاػت:
Atlantiella (Trochamminel(sp., Elphidium sp., Paratrochammina sp.,
Entoplymovphina sp., Spiroloculina sp.

ايٗ ٔيىشٚفؼيُٞب ثيبٍ٘ش ػٗ ِٛٛٞػٗ ٔيثبؿٙذ.

Ngc
Kab

ػىغ ٕ٘ -19بيي اص ٘ئٛطٖ ؤٍٛٙشايي و ٝث ٝصٛست  ٓٞؿيت ٘ ٚبپيٛػت ٝثش سٚي ػبص٘ذ آة دساص لشاس داسد،
ؿٕبَ ثبختش سٚػتبي پيغ ،ٛديذ ؿٕبَ خبٚس.

ػىغٕ٘ -20بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي ،Q1حٛاِي سٚػتبي آثخٛس ،ديذ ث ٝػٕت خبٚس.

 0Q2ؿبُٔ سػٛثبت آثشفتي خٛاٖ اػت و ٝثيـتش صٔيٗٞبي وـبٚسصي ثش سٚي آٖٞب لاشاس داسد .اياٗ سػاٛثبت ثيـاتش اص
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ػيّت  ٚسع ثٕٞ ٝشا ٜػذػيٞب ٔ ٚيبٖ اليٞٝبي وٓ ضخبٔتي اص ؿٗ ٔ ٚبػ ٝتـىيُ ؿذ ٜاػت.

ػىغٕ٘ -21بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي  ،Q2حٛاِي سٚػتبي والت٘ ٝبظشي ،ديذ ث ٝػٕت خبٚس.

 0Qalؿبُٔ آثشفتٞبي ثؼتش سٚد خب٘ ٝاي اػت و ٝخذيذتشيٗ ٟ٘ـتٞٝب سا تـىيُ ٔيدٙٞذٟ٘ .ـاتٞٝابي  Qalؿابُٔ
ؤٍّٛٙشا ٔ ٚبػ ٝاػت ،لغؼبت تـىيُ دٙٞذ ٜؤٍّٛٙشا داساي اثؼبد چٙذ ػب٘تئتش تب ٔ 1تش ٔيثاب ؿاٙذٟ٘ .ـاتٞٝابي
حُٕ ؿذ ٜتٛػظ ايٗ سٚدخب٘ٞٝب اص ٚاحذٞبي لذيٕي ٔٙغم ٝاػت.ؤٕ ٝىٗ اػت ثشخي اص ٟ٘ـتٞٝب ٌب ٜداساي ػايٕبٖ
ضؼيفي ثٛد ٚ ٜدا٘ٞٝبي ؤٍّٛٙشا وٕي ثبثت ؿذ ٜثبؿٙذ .لغؼبت حُٕ ؿذ ٜتٛػظ ايٗ سٚدخب٘ٞٝب داساي ٌشد ؿاذٌي ٚ
خٛس ؿذٌي خٛثي ٞؼتٙذ.
 - 6زمیهضىبسی سبختمبوی ي تنتً ویل مىطقٍ
 -0-6ملیبت
وپ ٝداؽ سؿت ٝو ٜٛخغي اػت و ٝپٔ ٟٝٙمب ْٚايشاٖ سا اص پّيت تٛساٖ خذا ٔيوٙذ .دس ثخؾ ٔشوضي ايٗ وٜٞٛب
ٔدٕٛػٝاي اص ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض ساػتثش  ٚچپثش ٚخٛد داسد و٘ ٝبحي ٝسا ث ٝعٛس ٔبيُ ثشيذٜا٘ذ  ٚدس ٘تيد ٝثبػث
ثٛخٛد آٔذٖ خبثدبييٞبيي دس ػبختٕبٖٞبي صٔيٗؿٙبػي  ٚاؿىبَ سيختبسي ؿذٜا٘ذ .ايٗ ٌؼُٞب ػجت صٔيٗ
ِشصٜٞبي ثضسي ٔ ٚخشة لشٖٞبي  20 ٚ 19ثٛدٜا٘ذ ،ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ثشاي ؿٟشٞبي ثضسي  ٚپشخٕؼيت ؿٕبَ خبٚسي
ايشاٖ حبئض إٞيت ٞؼتٙذ .تٕبْ ايٗ ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض ثٌ ٝؼُٞبي سا٘ذٌي )ٔ (thrustيسػٙذ و ٝتٛػظ ثبال آٔذٌي
يب ثشيذ ٜؿذٖ تشاعٞبي آثشفتي سٚدخب٘ٞٝبي لذيٕي ٔـخص ٔيؿ٘ٛذٌ .ؼّٞٝبي ساػتبِغض دس خٛٙة سٚدخب٘ ٝاتشن
و ٝخٛٙثيتشيٗ ِج ٝوٜٞٛبي وپٝداؽ اػت أتذاد ٘ذاس٘ذٔ .دٕٛع خبثدبئيٞب  ٚچشخؾ دس اثش ايٗ ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض
حذٚد  60وئّٛتش وٛتب ٜؿذٌي سا دس خٟت ٘ N-Sـبٖ ٔيدٙٞذ .ايٗ ٔيضاٖ ٔـبثِ ٝغضؽ ساػتثشي اػت و ٝدس پبيبٖ
وٛاتش٘شي ثب أتذاد  N-Sثيٗ ايشاٖ ٔشوضي  ٚافغب٘ؼتبٖ سخ داد ٜاػتٌ .ؼّٞٝبي ساػتبِغض حذٚد  30وئّٛتش خبثدبيي
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 ٚوٛتبٜؿذٌي دس ٌؼتش ٜوپ ٝداؽ ايدبد وشدٜا٘ذ و ٝثخـي اص حشوت ث ٝػٕت ثبختش ٔبثيٗ حٛض ٝخضس خٛٙثي ،اٚساصيب
 ٚايشاٖ ٔشوضي اػت ،احتٕبَ داسد و ٝايٗ حشوت لجُ اص ٔ 10يّي ٖٛػبَ اتفبق افتبد ٜاػت
(.(Hollingsworth, 2006

ػىغٕ٘ -22بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي (سٚدخب٘ ٝاي) ،خبٚس سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ ث ٝػٕت ؿٕبَ.

Qal

ػىغٕ٘ - 23بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي (سٚدخب٘ٝاي) .خبٚس سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ ،ديذ ث ٝػٕت خٛٙة خبٚس.
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ػىغٕ٘ -24بيي ٘ضديه اص سػٛثبت سٚدخب٘ٝاي ،خبٚس سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ.

 -0-6ثحثی درثبرٌ مًقعیت سبختبري مپٍ داغ
اٌش چ ٝدس ثؼيبسي اص ٌضاسؽٞبي صٔيٗ ؿٙبػاي ،وپا ٝداؽ سا ِجا ٝخٙاٛثي ٚسق تاٛساٖ  ٚثخـاي اص اثاش لابس ٜاٚساػايب
دا٘ؼتٝا٘ذِٚ ،ي دس حبَ حبضش دسثبس ٜخبيٍب ٜايٗ پ ٟٝٙد ٚديذٌبٔ ٜتفبٚت صيش ٚخٛد داسد.
الف) وظريٍ ايراسیبيی 0ثش پبي ٝايٗ ٘ظشيا ٝوا ٝعشفاذاساٖ فاشاٚاٖ داسد ،دس ٘بحيا ٝآق دسثٙاذ ٟ٘ـاتٞٝابي ِيابع ثاب
دٌشؿيجي آؿىبس ثش سٚي سديفي اص ٟ٘ـتٞٝبي آرسآٚاسي ثب ػبخت پيچيذ ٚ ٜث ٝػٗ تشيبع ٔيب٘ي -ثاباليي خابي داس٘اذ.
سديفٞبي تشيبع ٔيب٘ي -ثباليي ،خٛد ثش سٚي ضخبٔت صيبدي اص آٚاسيٞبي ػشخ سً٘ ٘ـؼتٝا٘ذ و ٝظبٞشي ؿاجي ٝثاٝ
ٔٛالعٞبي پشٔيٗ ثباليي -تشيبع صيشيٗ فالت تٛساٖ داس٘ذ  ٚث ٝعٛس دٌشؿيت ،پي ػٞ ًٙشػي٘يٗ سا ٔيپا ٛؿاب٘ٙذ ٚ
ثب سخؼبسٜٞبي وشثٙبتي -ػىٛي ديٍش ٘ٛاحي ايشاٖ تفبٚت داس٘ذ.
ثذيٗػبٖ ايٗ ٌش ٜٚاص صٔيٗ ؿٙبػبٖ ،وپ ٝداؽ سا ثخـي اص اثش لبس ٜاٚساػيب  ٚػاًٞٙابي اِٚتشأبفياه ٘بحيأ ٝـاٟذ سا
ثمبيبي اليب٘ٛػي ٔيدا٘ٙذ و ٝد ٚصفح ٝتٛساٖ (اٚساػيب)  ٚايشاٖ (ٌٙذٚا٘ب) سا اص يىذيٍش خذا  ٚث ٝػاٛي خابٚس دس أتاذاد
ٌؼُ ٞشات ،تب ٙٞذٚوؾ ادأ ٝداؿت ٝاػت.
ة) وظريٍ گىذياوبيی 0ثش خالف عشفذاساٖ ٘ظشي ٝاٚساػيبيي ،افتخابس ٘اظاد ( )1370ػاًٞٙابي پشوابٔجشيٗ پؼايٗ-
پبِئٛصٚئيه ٘بحي ٝسثبط لش ٜثيُ سا ٕٞؼبٖ ػٟ٘ ًٙـتٞٝبي ٕٞضٔبٖ دس ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي ٔيدا٘ذ  ٚثاش اياٗ
ثبٚس اػت و ٝػىٛي اپيوبتبٍ٘بيي پبِئٛصٚييه صفح ٝايشاٖ دس ػشتبػش  ٚيب ثخـي اص وٜٞٛبي وپ ٝداؽ ٚخٛد داسد.
دس ضٕٗ سخؼبس ٜػًٞٙبي د٘ٚيٗ  ٚوشث٘ٛيفش پٙدش ٜفشػبيـي آقدسثٙذ سا ٕٞؼبٖ ػبص٘ذٞبي خياشٚد ٔ ٚجابسن اِجاشص
ٔشوضي ٔيدا٘ذ  ٚثذيٗ ػبٖ ٘تيدٔ ٝيٌيشد و ٝپي ػ ًٙپ ٟٝٙوپ ٝداؽ ٔتؼّك ثٞ ٝشػي٘يٗ تاٛساٖ (اٚساػايب) ٘يؼات،
ثّى ٝد٘جبِٝاي اص پي ػ ًٙآفشيمب -ػشثؼتبٖ اػت ِ ٚزا ٔشص ٔيبٖ ػىٛي ايشاٖ  ٚپٟٙاٞ ٝشػاي٘ايٗ تاٛساٖ سا دس ؿإبَ
وٜٞٛبي وپ ٝداؽ  ٚدس خبسج اص ايشاٖ ٔيدا٘ذ.
خذا اص د٘ ٚظشي ٝاٚساػيبيي ٌٙ ٚذٚا٘بييٚ ،خٛد تٛسثيذيتٞبي دا٘ ٝسيض ،ساديٛالسيت ،چشت ،سٚا٘ٞٝبي ثبِـي  ٚػًٞٙابي
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اِٚتشأبفيه خبٚس سٚػتبي ػفيذ ػٚ ًٙالغ دس خٛٙة خبٚسي ٔـٟذ ،ث ٝػٗ پاشٔيٗ پؼايٗ ٌ ٚابٞي پاشٔيٗ ثاباليي،
٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝدس اٚاخش وشث٘ٛيفش  ٚاٚايُ پشٔيٗ ،دس ثخؾ ؿٕبَ خبٚسي ايشاٖ ،يه وبفات دس ٖٚلابسٜاي ثاٚ ٝخاٛد
آٔذ ٜاػت  ٚدػت وٓ اص آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذ ،وپ ٝداؽ ث ٝػٙاٛاٖ ياه حٛضا ٝسػاٛثي ٔؼاتمُ ،ؿاشايظ سػاٛثي  ٚصٔايٗ
ػبختي ٘بٕٞؼب٘ي ثب ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي داؿت ٝاػت (آلب٘جبتي.)1383 ،
 -3-6زمیهسبخت مپٍ داغ
دس ثؼيبسي اص ٌضاسؽٞبي صٔيٗؿٙبػي اٍِٛي چيٗ خٛسدٌي وپ ٝداؽ ثب پ ٟٝٙصاٌاشع ٔمبيؼا ٝؿاذ ٜاػات چاشا وا،ٝ
ثيـتش چيٗٞب ٘بٔتمبسٖٕٔ ،تذ ٚوٓ  ٚثيؾ ثب يىذيٍش ٔٛاصي ٞؼتٙذ  ٚدس يه س٘ٚذ  NW-SEآسايؾ يبفتاٝا٘اذٌ .فتٙاي
اػت و ٝدس پيـب٘ي خٛٙة ثبختشي ،چيٗٞب ؿذت ثيـتشي داس٘ذ ِٚي ث ٝػٕت خـاىي تاٛساٖ ،چايٗٞاب ثبص٘اذ  ٚػاش
ا٘دبْ اص ثيٗ ٔيس٘ٚذ (آلب٘جبتي.)1383 ،
ثب اػتٙبد ث ٝؿٛاٞذي ٔب٘ٙذ ثبال ثٛدٖ ؿذت چيٗ خٛسدٌي دس خجٟا ٝخٙاٛثي ٞ ٚآچٙايٗ ٘بٔتمابسٖ  ٚپشؿايت ثاٛدٖ
پّٟٛي خٛٙة ثبختشي چيٗٞب ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ حشوت ٚسق ايشاٖ ث ٝػٕت وپ ٝداؽ ،دس چيٗ خاٛسدٖ سػاٛةٞاب ٘ماؾ
اػبػيتشي داؿت ٝاػت.
چٙيٗ حشوتي ػجت تغييش ػبصٚوبس ٌؼُٞبي پي ػ ًٙاص ٘شٔبَ ث ٝسا٘ذٌي ،ثاب ؿايت ثا ٝػإت ؿإبَٕٞ ٚ ،چٙايٗ
صايؾ ٌؼُٞبي أتذاد ِغض ؿذ ٜو ٝخٟت خبثدبيي صٚجٞبي ٌؼّي ثب ساػتبي فـبسؽ ثش وٕشثٙذ چيٗخٛسد ٜوپا ٝداؽ
ٔٙغجك اػت.
خذا اص پيـشٚي  ٚپؼشٚي ٚاثؼت ٝث ٝحشوتٞبي خـىيصايي٘ ،جٛد سديفٞبي دسيبيي خٛاٖتش اص ائٛػٗ ٔيتٛا٘ذ ٘ـابٍ٘ش
ػّٕىشد سخذاد پيش٘ ٝثبؿذ و ٝثش ديشي ٝٙخغشافيبيي ٘بحي ٝاثش دس خٛس تٛخ ٝداؿت ٝاػت.
ِٚي ،يميٗ ثش ايٗ اػت و ٝاٍِٛي چيٗ خٛسدٌي و٘ٛٙي وپ ٝداؽ حبصُ ػّٕىشد سخذاد وٞٛضايي اٚاخش پّيٛػاٗ اػات.
فـشدٌي وپ ٝداؽ ،ثب وٛتب ٜؿذٌي پٛػتٕٞ ٝشا ٜاػت ؤ ٝيضاٖ آٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ  70وئّٛتش پٟٙبي و٘ٛٙي ،حاذٚد
 15دس صذ اػت.
اص ٘ظش صٔبٖ تـىيُ  ٚػبصٚوبس حشوتيٌ ،ؼُٞبي وپ ٝداؽ سا ٔيتٛاٖ ث ٝدٌ ٚش ٜٚتمؼيٓ وشدٌ .ش٘ ٜٚخؼت ٌؼاُٞابي
ٕٞضٔبٖ ثب فش٘ٚـؼت حٛض ٝاػت و ٝث ٝعٛس ػٕ ْٛس٘ٚذ خبٚسي -ثبختشي  ٚيب ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي داس٘اذٚ ،
دس آغبص ،ػبصٚوبس حشوتي ٘شٔبَ داؿتٝا٘ذ ِٚي پغ اص ثشلشاسي سطيٓٞبي فـبسؿي ث ٝا٘ٛاع ثشٌـت ٝثب ؿيت س ٚثا ٝؿإبَ
تجذيُ ؿذٜا٘ذ.
ٌش ٜٚدٌ ْٚؼُٞبٔ ،حٛس چيٗٞب سا لغغ ٔيوٙٙذ  ٚاص ٘ٛع ٌٓٞشا ٞؼتٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت أتذاد ِغض ساػت ٌشد ،ثب س٘ٚاذ
ؿٕبَ ثبختشي ٚ ،يب أتذاد ِغض چپ ٌشد ،ثب س٘ٚذ ؿٕبَ خبٚسي ،ثبؿٙذٌ .ؼُٞبي أتذاد ِغض ساػتٌاشد ،دس ٔمبيؼا ٝثاب
ا٘ٛاع چپٌشد ،ع ٚ َٛتٛاٖ ِشص ٜخيضي ثيـتش داس٘ذ.
 -4-6لرزٌ زمیهسبخت مپٍ داغ
سخذاد صٔيٗ ِشصٜٞبي ٔتؼذد ٕٞشا ٜثب ٌؼّؾ ػغحي ٘ـابٍ٘ش آٖ اػات وا ٝوٕشثٙاذ چايٗخاٛسد ٜوپا ٝداؽ اص صٔابٖ
ثبصپؼيٗ فؼبِيتٞبي آِپي تبو ٖٛٙتحشن داؿتٛٔ ٚ ٝخت ٚيشا٘ي ؿٟشٞبيي ٔب٘ٙذ لٛچبٖ ؿذ ٜاػت .ث ٝػمياذٔ ٜىٙاضي
( ،)1972صِ ٖٚشصٜخيض وپٝداؽ ،ادأ ٝخٛٙة خبٚسي ٘ٛاس ِشص ٜخيض لفمبص -خضس اػت.
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خذا اص صٔيٗ ِشصٜٞبي ؿٙبخت ٝؿذٌ ٚ ٜؼّؾٞبي وٛاتش٘ش ،آثشفتٞبي پّىب٘ي ٔٛخٛد دس أتذاد سٚدخب٘اٞٝاب ،ثاٚ ٝياظٜ
سٚدخب٘ ٝوـفسٚدٔ ،ؼشف فؼبِيتٞبي خٛاٖ پ ٟٝٙوپ ٝداؽا٘ذ.
ٔغبِؼ ٝوب٘ ٖٛصٔيٗ ِشصٜٞبي وپ ٝداؽ (آلب٘جبتي٘ )1383 ،ـبٖ ٔيدٞذ و:ٝ
 صٔيٗ ِشصٜٞب ثيـتش دس ٔشص خٛٙثي ٔ ٚشص ؿٕبِي وپ ٝداؽ ٔتٕشوض٘ذ.
 ثخؾٞبي خٛٙة خبٚسي  ٚخبٚس وپ ٝداؽ چٙذاٖ ِشصٜصا ٘يؼت.
 صٔيٗ ِشصٜٞبي وپ ٝداؽ ثيـتش اص ٘ٛع وٓ طسفبػت.
 وبٖ٘ٛيبثي صٔيٗ ِشصٜٞبي ػبَٞبي ٘ 1893،1929 ،1871ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝايٗ صٔيٗ ِشصٜٞب ثب ٌؼُٞبي ػٕاذٜ
ساػتبِغض ٘ٛاحي ٔشوضي  ٚخبٚسي وپ ٝداؽ ٓٞػٛيي داس٘ذ.
 صٔيٗ ِشصٜٞبي ػبِٟبي ٘ 1972 ،1959،1970ـبٖ دٙٞذ ٜيه صِ ٖٚشص ٜخيض ثب ساػتبي ٞ NE-SWؼتٙذ.
 سٞب ؿذٖ ا٘شطي دس ٌؼُٞبي ٍٕٞشا ٔتفبٚت اػت ،آٖ ٌب ٜو ٝيه ٌش ٜٚث ٝآػتب٘ ٝخٙجؾ ٔيسػاٙذٌ ،اش ٜٚديٍاش
دس حبَ ا٘جبؿت ٘يشٞ ٚؼتٙذ.
ثٙب ثٛ٘ ٝؿت ٝچبِٙى )1972( ٛتب پيؾ اص ػبَ  ،1945صٔيٗ ِشصٜٞب  ٓٞس٘ٚذ ثب ٌؼُٞبي  NNWثٛدٜا٘ذ حبَ آ٘ى ٝپاغ
اص آٖ ،صٔيٗ ِشصٜٞب ،دس ساػتبي ٌؼُٞبي ٞ NNEؼتٙذ.
 -5-6چیهخًردگیَبي مىطقٍ
ثخؾ ػٕذ ٜػبختبسٞبي ٔٙغم ٝسا ٌؼُٞبي وٛچه  ٚثضسي تـىيُ ٔيدٙٞذ ِٚي چيٗ خٛسدٌيٞبيي ٘يض دس ٔٙغماٝ
ديذٔ ٜيؿٛدٔ .حٛس چيٗخٛسدٌيٞبي ٔٙغم ٝتمشيجبً خبٚسي -ثبختشي اػت  ٚػيؼتٓ فـبسؿي ٘يشٞٚب ؿٕبَ خبٚسي-
خٛٙة ثبختشي اػت .دس اثش ٘يشٞٚبي فـبسؿي تبلذيغ ٘ ٚبٚديغٞابي ثاضسي  ٚواٛچىي دسٔحاذٚدٚ ٜسلا1:25000 ٝ
ثبثبأبٖ ايدبد ؿذٜا٘ذو ٝاص ٟٔٓتشيٗ آٖٞب ٔيتٛاٖ ث٘ ٝبٚديغ ثبثبأبٖ دس ٔدبٚست سٚػتبي ثبثبأبٖ اؿبسٕٛ٘ ٜد.
 -6-6گسلٍَبي مىطقٍ
دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ ػ ٝدػتٌ ٝؼُ ثب س٘ٚذٞبي ٔختّف ديذٔ ٜيؿاٛد .اياٗ ػا ٝدػاتٌ ٝؼاُ ؿابُٔ
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي (ٌ (thrustؼّٞٝبي أتذادِغض ساػتٌشد ٌ ٚؼّٞٝبي أتذادِغض چپٌشد ٔيثبؿٙذ.
س٘ٚذ ػٕٔٛي ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي دس ٚسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ خبٚسي -ثابختشي اػتٌ،ؼاّٞٝابي أتاذاد ِغاض چاپٌاشد،
ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي ٌ ٚؼّٞٝبي أتذاد ِغض ساػتٌشد ،ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خابٚسي ٔايثبؿاذ .د ٚدػاتٝ
ٌؼّٞٝبي أتذادِغض ث ٝصٛست ٔتمبعغ (ٔ )conjugateيثبؿٙذ و ٝثٌ ٝؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٔيسػٙذٌ .ؼاّٞٝابي سا٘اذٌي
ث ٝعٛس ػٕذ ٜدس ػبص٘ذ تيشٌبٖ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ و ٝثبػث سا٘ذٌي ايٗ ٚاحذ ثاش سٚي خاٛد ٘ ٚياض ٚاحاذٞبي خذياذتاش دس
ٔٙغم( ٝػبص٘ذٞبي ػشچـٕ ٚ ٝػٍٙب٘ٔ )ٝيٌشدد.
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٔٙغم ٝث ٝؿشح صيش ٔيثب ؿٙذ:
ٌؼُ سا٘ذٌي ثبثب أبٖ :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ػجت سا٘ذ ٜؿذٖ ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي خاٛدؽ ٌشدياذٜ
اػت .ايٗ ٌؼُ حذٚد  6وئّٛتش ع َٛداسد .أتذاد  ٚصفحٌ ٝؼُ  ٚ N85Wؿيت صفحٌ ٝؼاُ  75SEا٘اذاصٌٜياشي
ؿذ ٜاػت .پٟٙبي ص ٖٚخشدؿذٌي حذٚد ٔ 20تش اػت .ايٗ ٌؼُ دس ؿٕبَ ثبختش ثبثبأبٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼُ سا٘ذٌي آثخٛس :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ػجت سا٘ذ ٜؿذٖ ػبص٘ذ تيشٌابٖ ثاش سٚي ػابص٘ذ ػشچـإٝ
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ٌشديذ ٜاػت .ايٗ ٌؼُ حذٚد  5وئّٛتش ع َٛداسد .أتذاد صفحٌ ٝؼُ  ٚ N80Wؿيت صفحٌ ٝؼاُ  65NEا٘اذاصٜ
ٌيشي ؿذ ٜاػت .ايٗ ٌؼُ دس ؿٕبَ سٚػتبي آثخٛس لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼُ سا٘ذٌي وٜٛوٕش :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚس ثبػث سا٘ذ ٜؿذٖ ػبص٘ذ تيشٌابٖ ثاش سٚي ػابص٘ذ
ػٍٙب٘ٚ ٚ ٝاحذٞبي خذيذتش ٌشديذ ٜاػت .ايٗ ٌؼُ ثيؾ اص  10وئّٛتش عا َٛداسد ٚ .دس حاٛاِي سٚػاتبي وا ٜٛوٕاش
لشاس داسد.
ٌؼُ سا٘ذٌي لّؼ ٝحٕيذ :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ثبػث سا٘ذ ٜؿذٖ ٚاحذٞبي ٘ئاٛطٖ ثاش سٚي ٚاحاذٞبي
آٞىي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ؿذ ٜاػت .ايٗ ٌؼُ حذٚد  5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة سٚػاتبي لّؼا ٝحٕياذ ٚالاغ ؿاذٜ
اػت.

Ktr2

Ksr

F

ػىغٕ٘ -25بيي اص ٌؼُ تشاػتي آثخٛس ،ؿٕبَ سٚػتبي آثخٛس ،ديذ ث ٝػٕت خبٚس.

ٌؼُٞبي اصّي أتذادِغض ٔٙغم ٝث ٝؿشح ريُ ٔيثبؿٙذ:
ٌؼّ٘ ٝبِ ٝوٛس :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة خبٚسي دس ػابص٘ذ آٞىاي تيشٌابٖ ػٕاُ ٕ٘اٛد ٚ ٜػابصٚوبس
چپٌشد داسد .ايٗ ٌؼُ حذٚد  1/5وئّٛتش ع َٛداؿت ٚ ٝدس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي چٟبسفشٚاس لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝچٟبسخشٚاس :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي دس ػبص٘ذ آٞىي تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘اٛد ٚ ٜػابصٚوبس
چپٌشد داسد .ايٗ ٌؼُ ثيؾ اص  2وئّٛتش ع َٛداؿت ٚ ٝدس حٛاِي سٚػتبي چٟبسخشٚاس لشاسٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝوالؽ آؿيبٖ  :2 ٚ1ايٗ ٌؼُٞب ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي دس ػبص٘ذ آٞىي تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘اٛدٚ ٜ
ػبصٚوبس چپٌشد داس٘ذ .حذٚد  2وئّٛتش ع َٛداؿت ٚ ٝدس ؿٕبَ سٚػتبي والؽ آؿيبٖ ثٛٔ ٝاصات ٕٞذيٍش لشاس ٌشفت-ٝ
ا٘ذ.
ٌؼّ ٝو ٜٛخٛؿتش :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي دس ػبص٘ذ ٞبي تيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٝػٕاُ ٕ٘اٛدٜ
 ٚػبصٚوبس چپٌشد داسد .ايٗ ٌؼُ حذٚد ٔ 5تش ع َٛداؿت ٚ ٝدس ؿٕبَ سٚػتبي آثخٛس لشاسٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝوٕبَ لٛصي :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚس دس ػبص٘ذٞبي تيشٌبٖ ،ػشچـٕ ٝػُٕ ٕ٘ٛدٚ ٜ
ػبصٚوبس ساػتٌشد داسد .ايٗ ٌؼُ ثيؾ اص يه وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس ؿٕبَ ثبختش آثخٛس لشاس ٌشفت ٝاػت.
28

ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثبثبأبٖ (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

ٌؼّ ٝو ٜٛلٛسداؽ :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ ثبختش ،خٛٙة خبٚس دس ػبص٘ذ تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜػبصوابس ساػاتٌاشد
داسد .ايٗ ٌؼُ حذٚد  2وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس ؿٕبَ ثبختش سٚػتبي آثخٛس لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝلش ٜلٛصي :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي دس ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝػُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜػبصٚوبس چپٌاشد داسد ،اياٗ
ػٌ ٝؼُ حذٚد  4وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة سٚػتبي پيغ ٛلشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝچيُ :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ ثبختش ،خٛٙة خبٚس دس ػبص٘ذ تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜػبصٚوبس چپٌشد داسد .اياٗ
ٌؼُ حذٚد  2/5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة سٚػتبي ثبثبأبٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌؼّ ٝػّي ثبؽ  :ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚس دس ػبص٘ذ تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜػبصٚوبس چپٌاشد داسد.
ايٗ ٌؼُ حذٚد  1/5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة خبٚس سٚػتبي آثخٛس لشاس داسد.
ٌؼّ ٝپيغ :ٛايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي  ٚدس ػبص٘ذٞبي تيشٌبٖ ،ػشچـٕ ،ٝػٍٙب٘ ٝػُٕ ٕ٘اٛد ٜاػات .اياٗ
ٌؼُ حذٚد  10وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة سٚػتبي پيغٚ ٛالغ ؿذ ٜاػت.
 - 7تًان اقتصبدي مپٍ داغ
دس ثخؾ ايشا٘ي وپ ٝداؽ ،سديف ٞبي  ٓٞاسص ثب ػبص٘ذٞبي ٔجبسن  ٚؿٕـه داساي تاٛاٖ ٞياذسٚوشثٙي ٞؼاتٙذ (افـابس
حشةِٚ .)1380 ،ي ،طسف تشيٗ افك حفبسي  ٚالي ٝآصٔبيؾ ؿذ ،ٜػبص٘ذ ٔاضدٚساٖ اػات .دس ثخاؾ ٞابي ثاباليي ػابص٘ذ
وـفسٚد ٘يض د ٚحّم ٝچب ٜحفش ؿذ ٜو٘ ٝـب٘ٝايي اص ٌبص داس٘ذ .دٔ ٚيذاٖ ٌبصي خبٍ٘يشاٖ ٌٙ ٚجذِي دس ٘بحي ٝػاشخغ
ٌ ٚاابص غيااش التصاابدي تبلااذيغ لااضَ تپاا ،ٝدس ٘بحيااٌ ٝشٌاابٖ ،اص خّٕاأ ٝيااذاٖٞاابي ٌاابصي وپاا ٝداؽا٘ااذ.
ٔيذاٖ ٌبصي ثؼيبس ػٕيك خبٍ٘يشاٖ ،دس تبلاذيغ خابٍ٘يشاٖ اػات وا 35 ٝويّأٛتش پٟٙاب داسد .ػأ ًٙخاضٖ اصاّي
خبٍ٘يشاٖ ػبص٘ذ ٔضدٚساٖ اػت ٔ ٚبػ ٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ؿٛسيدٔ ٝخض٘ي دسخ ٝد ْٚسا تـىيُ ٔيدٙٞاذ .پاٛؽ ػاًٙ
ٞش دٔ ٚخضٖ سا سع ػٞ ًٙبي ػشخ سً٘ تـىيُ ٔيدٙٞذٌ .بص ٔخضٖ ٔضدٚساٖ تشؽ ٌ ٚبص لٛچبٖ ،ؿايشٚاٖ ،ثدٙاٛسد
 ٚػٛخت ٘يشٌٚب٘ ٜىب سا تأٔيٗ ٔيٕ٘بيذ .صغبَ ػٔ( ًٙؼذٖ آق دسثٙذ) ،آثبسي اص خي ٜٛدس حبؿاي ٝؿإبِي  ٚآثابسي اص
عال ٕٞشا ٜثب پيشيت دس ػبص٘ذ چٕٗ ثيذ اص وپ ٝداؽ ٌضاسؽ ؿذ ٜو ٝدس حبَ حبضش چٙذاٖ التصبدي ٘يؼتٙذ.
 -0-7زمیهضىبسی اقتصبدي يرقٍ  0005111ثبثبامبن
اِف) اص ػ ًٙآٞهٞبي ث٘ ٝؼجت خبِص ػبص٘ذ تيشٌبٖ وٌ ٝؼتشؽ  ٚحدٓ صيبدي داس٘ذ ٔيتاٛاٖ ثاشاي تابٔيٗ ٔاٛاد
اِٚي ٝوبسخب٘ٞٝبيي ٔب٘ٙذ ػيٕبٖٓٞ ،چٙيٗ پخت آٞه  ٚديٍش ٔٛاسد دس صاٙبيغ ثٟاشٙٔ ٜاذ ٌشدياذ .دس ٔحاذٚد٘ ٜمـاٝ
 1:25000ثبثب أبٖ ٔ 3ؼذٖ ػ ًٙآٞه ٔشٔشيت غيش فؼبَ دس ثخؾ تيشٌبٖ ٚ 1خٛد داسد.
ة) ٌچ :دس ٔيبٖ سػٛثبت ٘ئٛطٖ ،آثبسي اص ٌچ ٚخٛد داسد و ٝدس صٛست تٛاٖ التصبدي لبثاُ ٔالحظا ،ٝاص آٖ ٔايتاٛاٖ
ثشاي ٔصبسف صٙؼتي  ٚػبختٕب٘ي ثٟشٌ ٜشفت.
 -0-7وقبط مُم زمیهضىبسی در مىطقٍ از ديذگبٌ علمی ،گردضگري ،آمًزضی
دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثبثب أبٖ ػٙٔ ٝغم ٝاص ديذٌب ٜصٔيٗؿٙبػي حبئض إٞيت ٔيثبؿٙذ.
پبرك ثبثبامبن :ايٗ پبسن دس ؿٕبَ ثبختشي ٚسل ٝلشاس داسد .دس ايٗ ٔٙغم ٝاص خٙجا ٝػّٕاي ٔايتاٛاٖ د ٚػضا ٛػابص٘ذ
تيشٌبٖ سا و ٝدس يه ػيٙىّيٙبَ ثضسي ٚخٛد داسدٔ ،الحظٕ٘ ٝاٛدٞ .آچٙايٗ اص ِحابػ ٌشدؿاٍشي پابسن خٍّٙاي ٚ
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وٞٛؼتب٘ي ثؼيبس صيجبيي ٔيثبؿذ و ٝخصٛصبً دس تبثؼتبٖ پزيشاي ٌشدؿٍشأٖ ،ؼبفشاٖ  ٚصائشاٖ ثيؿٕبسي ٔيثبؿذ.
آثطبر قلعٍ حمیذ :ايٗ آثـبس ثؼيبس صيجب و ٝدس ٚاحذٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٝايدبد ؿذ ٜاػت دس خٛٙة ٚسلٝ
ديذٔ ٜيؿٛد .سا ٜدػتشػي ث ٝايٗ آثـبس اص سٚػتبي لّؼ ٝحٕيذ ٔيثبؿذ و ٝپغ اص سػيذٖ ث ٝپبي استفبػبت
ٔيثبيؼت اص عشيك خبدٔ ٜبِش ٚث ٝػٕت آثـبس حشوت ٕ٘ٛد.
ريستبي پیغً 0ايٗ سٚػتب دس ٔحذٚد ٜخبٚسي ٚسل 1:25000 ٝثبثبأبٖ  ٚثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚآٞهٔبس٘ي ػفيذ
سً٘ ثب الي ٝثٙذي ثؼيبس ٔٙظٓ  ٚصيجبي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝلشاس داسد و ٝسٚيؾ دسختبٖ ثش سٚي آٖٞب ٔٙظشٜاي وٓ ٘ظيش
سا سلٓ صد ٜاػت .دس ٔحذٚد ٜسٚػتبي پيغٔ ٛيتٛاٖ ػىب٘غ ٘ؼجتبً وبّٔي اص ٟ٘ـتٞٝبي وشتبػ ٝو ٝؿبُٔ ػبص٘ذٞبي
تيشٌبٖ ،ػشچـٕ ،ٝػٍٙب٘ ٚ ٝآثذساص ٔيثبؿذ سا ٘يض ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد.

ػىغ ٕ٘ -26بيي اص آثـبس لّؼ ٝحٕيذ ،خٛٙة سٚػتبي لّؼ ،ٝديذ خٛٙة خبٚس.
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سپبسگساري
دس ايٗ ٘مـ ٝاص وٕه ٞب ،سإٙٞبييٞب ٘ ٚمغ٘ ٝظشات اسصؿ ٕٙذ ٕٞىبساٖ ريُ اػتفبدٌ ٜشديذ ٜو ٝاص صحٕبت وّي ٝايٗ
ػضيضاٖ ػپبع ٌزاسي ٔيٕ٘بئيٓ.
 خٙبة آلبي دوتش ٔحٕذ سضب لبػٕي ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ صٔيٗؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)
 خٙبة آلبي دوتش خّيُ لّٕمبؽ

ٔذيشيت ٔحتشْ أٛس صٔيٗؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

 ػشوبس خب٘ٓ دوتش عيجٔ ٝحتبط

ػشپشػت ٔحتشْ ٌش ٜٚديشي ٝٙؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

 ػشوبس خب٘ٓ ؿٟال اهلل ٔذدي

وبسؿٙبع ٌش ٜٚديشيٝٙؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

 خٙبة آلبي ٟٔٙذع فشخ لبئٕي

وبسؿٙبع تىت٘ٛيه (ٔشوض ٔـٟذ)

 ػشوبس خب٘ٓ فبعٕٚ ٝويُ

ٔؼبٌ ٖٚش ٜٚديشيٝٙؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

 ػشوبس خب٘ٓ ثشيب ٘دفي

وبسؿٙبع ٌش ٜٚديشيٝٙؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

ٕٞچٙيٗ اص وٕهٞبي اسصؿٕٙذ دٚػتبٖ ٕٞىبس و ٝدس عي ٔأٔٛسيتٞبي صحشايي دس تٟي٘ ٝمـ ٝصحٕبت صيبدي
وـيذ ٜتـىش  ٚلذسدا٘ي ٔيٕ٘بيٓ.
 خٙبة آلبي ػيذ ؿٕغ ٚاحذي

سا٘ٙذٔ( ٜشوض تٟشاٖ)

 خٙبة آلبي ٔشتضي ايشا٘غّت

تىٙؼيٗ ٌش ٜٚديشيٝٙؿٙبػي (ٔشوض تٟشاٖ)

 خٙبة آلبي خّيُ ٔال

آؿپض (ٔشوض تٟشاٖ)

 خٙبة آلبي ػجبع خذاسحيٕي

آؿپض (ٔشوض تٟشاٖ)

ٕٞچٙيٗ اص ٔؼبػذت ٕٞ ٚىبسيٞبي اػتب٘ذاسي خشاػبٖ ؿٕبِي  ٚاداس ٜصٙبيغ ٔ ٚؼبدٖ ثدٛٙسد ثٚ ٝيظ ٜخٙبة آلبي
ٔؼّٓ خؼفشي صٕيٕب٘ ٝتـىش  ٚلذسدا٘ي ٔيٕ٘بييٓ.
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ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

متبثىگبري
 افـبس حشة ،ع :)1373( ،.صٔيٗؿٙبػي ايشاٖ ،صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ،عشح تذٚيٗ وتبة ،ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي
وـٛس.
 آلبداداؿي اثٟشي ،ف :)1380( ،.ثشسػي چيٝٙؿٙبػي  ٚثيٛفبػيغ ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ
فبصُ سٚػتبٞبي ٔضدٚساٖ -ؿٛساة) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ،
دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 احٕذي ،ص :)1385( ،.ثشسػي ٔيىش ٚفبػيغٔ -حيظ سػٛثي  ٚچيٍ٘ٝٙبسي ػىب٘ؼي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس خبٚس وپٝ
داؽ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 خضايئ :)1378( ،يىش ٚفبػيغ ٔ ٚحيظ سػٛثي تيشٌبٖ دس ثبختش وپ ٝداؽ  ٚخٛٙة ثبختش ؿيشٚاٖ -خٛٙة ثبختش
ثدٛٙسد ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 سئيغ اِؼبدات :)1366( ،.ٖ ،چيٝٙؿٙبػي -پتشِٛٚطي  ٚتبسيخچ ٝسػٛثٍزاسي ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيدٝ
(طٚاػيه فٛلب٘ي تب وشتبػ ٝتحتب٘ي) دس ؿٕبَ دٞىذ ٜؿٛساة .پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي
ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 ػجيُ ،ف :)1375( ،.ثشسػي ٔيىشٚاػتشاتيٍشافي وشتبػ ٝصيشيٗ دس ثخـي اص وپ ٝداؽ (خٛٙة خبٚس  ٚؿٕبَ
لٛچبٖ) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜؿٟيذ ثٟـتي تٟشاٖ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 ؿىشي.ْ ،ح :)1379( ،.ثبيٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝثش ٔجٙبي ٘ب٘ٛپال٘ىتٖٞٛبي آٞىي ( 65وئّٛتشي ؿٕبَ
خبٚس ٔـٟذ) دس ٔمغغ تيپ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـىذ ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـٍب ٜػٌّ ،ْٛشٜٚ
صٔيٗؿٙبػي.
 صٙبيغ :)1382( ،.ٖ ،ثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي  ٚتبسيخچ ٝسػٛة ٌزاسي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس خبٚس حٛض ٝسػٛثي
وپ ٝداؽ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـٍب ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 فذايي :)1370( ،.ْ ،ثشسػي ٔحيظ سػٛثي  ٚسخؼبس ٜسػٛثي تيشٌبٖ (ؿٕبَ خبٚس ايشاٖ) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي
اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
 وـبٚسص ،ؽ :)1376( ،.ثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ٘ٛاحي ؿٕبَ خبٚس -ؿٕبَ ثبختش (ٔمبعغ
چيٝٙؿٙبػي ٔضدٚساٖ ،خبد ٜوالت ،دس ٜسادوبٖ) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذٜ
ػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
٘ ذاف و ٟٝٙلٛچبٖ ،سٔ :)1377( ،.غبِؼبت ِيتٛاػتشاتيٍشافي  ٚپتشٌٚشافي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس دس ٜسادوبٖ -ثبسٚ ٚالغ
دس خٛٙة خبٚس لٛچبٖ ٔ ٚمبيؼ ٝآٖ ثب ٔمبعغ چـٌٕ ٝيالع ،دس ٜخٛس ٌ ٚشد٘ٔ ٝضدٚساٖ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي
اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
٘ بدسي :)1384( ،.ٖ ،ثشسػي ػبختبسي ايبِت صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ثب تىي ٝثش صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي ؿٕبَ
لٛچبٖ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـىذ ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـٍب ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗؿٙبػي.
ٞ بؿٕي :)1380( ،.ْ ،ثشسػي چي ٝٙؿٙبػي  ٚثيٛفبػيغ ػبص٘ذتيشٌبٖ دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذفبصُ
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)بػيٙ صٔيٗؿٝ ثبثبأبٖ (الي1:25000 بػي وبسثشديٙ صٔيٗؿٌٝضاسؽ ٘مـ

ٜٚ ٌش،ّْٛ ػٜ دا٘ـىذ،َشاٖ ؿٕبٟاحذ تٚ ، آصاد اػالٔيٜ دا٘ـٍب،بػي اسؿذٙ وبسؿٝٔ) پبيبٖ٘بٜ لشلش-ٜبسٙػتبي چٚس
.بػيٙصٔيٗؿ
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M.R. and Bolourchi, M.J., 2006:
Strike-Slip faulting, rotation, and along-strike elongation in the Kopeh Dagh Mountains,
NE Iran. Geophys.j.Int. 166, 1161-1177.
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